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Juvé & Camps
Juvé & Camps és un celler emblemàtic del Penedès, líder en l'elaboració de caves Gran Reserva. La familia Juvé, porta
segles dedicada a la viticultura. Compten amb 250 hectàrees de vinyes cultivades de forma 100% ecològica i en les
seves caves subterrànies del celler de Sant Sadurní d'Anoia neixen grans marques d’escumosos i vins tranquils que
porten dècades conquistant les taules de tot el món.

GRAN JUVÉ & CAMPS
D.O.:

Cava Brut Gran Reserva

Varietats:

Macabeu, Xarel·lo, parellada, Chardonnay

Cata:

Aquest cava gran reserva, elaborat amb vins nascuts a les finques d’Espiells (Can Rius),
de Mediona (Can Massana) i de La Cuscona, només neix en anyades excepcionals.
És d’un color daurat amb matisos d’or nou. En la seva expressió aromàtica ressalta la frescor,
amb notes de flors blanques i fruites de pinyol, que conviuen amb matisos complexos propis
d’un cava de llarga criança: torrats, espècies, mel… El pas per la boca és intens, seductor i amable,
amb sensacions cremoses i de llarga persistència.
El final és gloriós i hi apareixen de nou evocacions d’aromes de fruita.

RESERVA DE LA FAMILIA
D.O.:

Cava Brut Nature Gran Reserva

Varietats:

Macabeu, Xarel·lo, Parellada

Cata:

El nostre cava més conegut és un brut nature elaborat a partir del most flor de raïm
de les nostres finques d’Espiells (Can Rius), de La Cuscona i de Mediona.
Es caracteritza pel seu color daurat pàl·lid i brillant. Té una paleta aromàtica
rica i elegant, amb un desenvolupament que s’inicia en notes de fruites blanques
madures i, després, dóna lloc als matisos propis de la criança: forn de pa,
torrats, espècies… El pas per la boca és tremendament seductor;
ofereix frescor, una textura agradable i un final llarg en què apareixen de nou
les evocacions aromàtiques de fruites blanques.

CINTA PÚRPURA
D.O.:

Cava Brut Reserva

Varietats:

Xarel·lo, MAcabeu, Parellada

Cata:

Elaborat a partir de les tres varietats tradicionals de raïm cultivades a Espiells, La Cuscona i Mediona.
És de color viu amb reflexos verdosos. Aromàticament evoca fruites blanques amb notes florals de pa torrat.
El pas per la boca és vivaç, brillant i amable, marcat per una frescor agradable, per la cremositat
i per l’acidesa distingida. Són sensacions que perviuen en un final prolongat.
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BLANC DE NOIRS MAGNUM
D.O.:

Cava Brut Reserva

Varietats:

Pinot Noir

Cata:

Aquest cava s’elabora amb la varietat pinot noir cultivada a Espiells.
Presenta un bonic color daurat i amb lleugers matisos rogencs.
El caràcter varietal s’imposa en l’expressió aromàtica, com les notes de cirera
i fruites blanques sobre un fons cítric, melós i amb evocacions de pa torrat.
A la boca es mostra estructurat i elegant, amb una magnífica efervescència,
d’untuositat agradable i de persistència notable.

ESSENTIAL
D.O.:

Cava Brut Reserva

Varietats:

Xarel·lo

Cata:

És d’un color groc pàl·lid amb reflexos verds i grisosos. La seva aroma subtil evoca el caràcte i la
personalitat de la varietat xarel·lo, amb notes anisades (fonoll), de fruita blanca (pera), i d’herbes
mediterrànies (romaní, farigola). A l’evolució apareixen evocacions d’aromes de llevats fins que li
donen elegància i complexitat. Després d’una entrada amable es descobreix un cava cremós, fresc,
amb un pas de boca que ens retorna les sensacions de fruita madura apreciades al nas.
L’acidesa equilibrada ens acompanya a un final llarg i vibrant.

MILESIMÉ
D.O.:

Cava Brut Reserva

Varietats:

Chardonnay

Cata:

Cava reserva brut elaborat només en les millors anyades a partir del most flor
del raïm de la varietat chardonnay que creix a les vinyes de Can Rius, dins de
la finca d’Espiells. És d’un bonic color daurat, d’escuma supèrbia, i de bombolla
fina i abundant. Posseeix una expressió molt distingida, amb notes vivaces
de fruita blanca (préssec, poma), mel, aranja, pa torrat i evocacions d’aromes
de làctics pròpies de la varietat.
A la boca es mostra pletòric, amb una frescor nítida; d’intensitat notable
i de cremositat fabulosa. El final és elegant i molt persistent.

ROSÉ
D.O.:

Cava Brut Rosat

Varietats:

Pinot Noir

Cata:

Monovarietal de pinot noir procedent de la finca d’Espiells. Aquest cava sedueix amb el seu color
vermell cirera brillant i amb una bonica efervescència. Posseeix una noble expressió varietal
caracteritzada per les notes de cireres i de maduixes, envoltades en matisos de mel, de pa torrat
i d’evocacions d’aromes florals. A la boca resulta intens, fresc i exuberant,
amb un final ric en evocacions aromàtiques.
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ERMITA D’ESPIELLS
D.O.:

DO Penedès

Varietats:

Macabeu, Xarel·lo, Parellada, Chardonnay

Elaboració: Blanc clàssic del Penedès, elaborat a partir d’un equilibrat cupatge del most flor de les
tres varietats tradicionals (xarel·lo, macabeu i parellada) de les vinyes d’Espiells,
La Cuscona i Mediona, amb un petit toc de chardonnay que li aporta distinció.

GRAGAL D’ESPIELLS
D.O.:

DO Penedès

Varietats:

Muscat d’Alexandria, Gewürztraminer

Elaboració: Aquest desenfadat, jove i aromàtic vi blanc és sec i amable.
Ha estat sotmès a una maceració prefermentativa en fred per preservar-ne
la frescor i fragància de les varietats de raïm muscat d’Alexandria (77,5 %)
i gewürztraminer, cultivades a les finques d’Espiells i Mediona (Can Massana).
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1+1=3
1+1=3 (U més U Fan Tres), va començar la seva activitat comercial des de fa més de deu anys, encara que els fundadors
del celler ja treballaven en el món del vi des de molt abans.
Pel que fa el nom d’ 1+1=3 té el seu origen en la suma de diferents sinergies. La passió pel treball ben fet a la vinya
i en l’elaboració del vi d’en Josep Piñol, enòleg. L’amor d’en Josep Anton Bonell per aquest fruit tan preuat que ens
dona el nostre Penedès, és qui coordina l’envelliment, embotellat i preparació dels nostres vins i caves i que junt
amb en Carles Esteve, prestigiós elaborador del Garraf, fan que els nostres productes siguin reconeguts i presents a,
USA, Japó, també a Bèlgica, Dinamarca, Holanda, Finlàndia, Itàlia, Canada, Hong Kong, Singapur...En aquest 2010, els
nostres productes es gaudeixen cada vegada més a Catalunya i a més a d’altres punts de l’estat.
Més info a www.umesufan3.com

1+1=3 CYGNUS BRUT /

75 cl.

D.O.:

CAVA

Varietats:

45% Xarel·lo, 30% Parellada i 25% Macabeu

Elaboració: Reserva mínima de 30 mesos en ampolla.
Cata:

Nas: Net, afruitat, aromes de poma, préssec fresc, gelea real, amb lleugeres i
agradables notes de criança.
Paladar: Fresc amb cos, saborós i sensual. És un vi escumós deliciós, amb un fi i
delicat perlatge

OTOÑAL NEGRE / 75 cl.
D.O.:

RIOJA

Varietats:

85% Tempranillo, 10% Garnatxa, 5% Mazuelo i Graciano

Elaboració: Vi negre jove amb 4 mesos de criança en barriques de roure.
Cata:

CYGNUS
BRUT
NATURE
75 cl.
Vermell
picota
amb tons
violacis./ Aroma
intens i afruitat, amb
records de fruita vermella.
CAVA
D.O.:
En
boca resulta
molt saboròs, fresc, afruitat i molt persistent.
Varietats:

Macabeu 28%, Xarel·lo 32% i Parellada 40%.

Elaboració: Reserva mínima de 30 mesos en ampolla.
Cata:

Nas: Net, elegant fragància, fruites blanques (poma, pera), amb fines i
agradables notes de criança.
Paladar: Agradable, delicat, ens recorda les sensacions olfactives. L’adient
nivell de criança, el seu agradable i fi perlatge i una equilibrada acidesa, li
donen un bon pas de boca. De final fresc i persistent.

AÑARES CRIANÇA / 75 cl.
D.O.:

RIOJA

Varietats:

80% Tempranillo, 15% Mazuelo i 5% Garnatxa.

Elaboració: Criança de 14 mesos en roure americà i arrodonit 4 mesos
en ampolla.
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CYGNUS 1+1=3 CAVA BRUT NATURE - ECOLÒGIC - SENSE SULFITS

100% Xarel·lo

1+1=3 CYGNUS BRUT ROSÉ / 75 cl.
D.O.:

Penedès

Varietats:

Garnatxa, Pinot noir

Elaboració: Envellit, amb els seus emboliques, durant un mínim de 12 mesos en les caves.
Cata:

Expressiu, fresc, aromes fruiteres, fruita vermella, maduixes, cireres, gerd,
notes de criança, fruita seca, saborós, lleuger, fresc, notes fruiteres , fruita
vermella, llarg, persistent...

1+1=3 DAHLIA VI ROSAT/ 75 cl.
D.O.:

Penedès

Varietats:

Garnatxa Negra

Elaboració: Vi Rosat.
Cata:

Nas: Aromes florals frescos i balsàmics. Algunes notes herbàcies. Subtil
elegant.
Paladar: Entrada fresca i agradable. De pas lleuger deixa fines sensacions
florals. Bona acidesa. Final llarg i persistent.
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1+1=3 RARA AVIS TERRIT / 75 cl.
D.O.:

Cava

Varietats:

Xarel·lo

Elaboració: El most blanc fermenta en bótes noves de 300l de roure francès.
Criança sobre les lies durant 6 mesos (battonage durant 3 mesos).
Mètode tradicional amb segona fermentacó en ampolla.
Cata:

Aromes intensos de cítrics i poma madura.
Paladar fresc a la par que estructurat amb elegants notes fumades i làctiques.

1+1=3 RARA AVIS LARUS / 75 cl.
D.O.:

Cava

Varietats:

Xarel·lo, Pinot noir

Elaboració: Mètode tradicional amb segona fermentació en ampolla.
Criança mínima de 24 mesos sobre les seves lies (Reserva)
Cata:

Aromes intensos de fruita blanca madura. El seu paladar és cremós a la par que fresc
i ple e matisos, com notes de pastisseria fina i fruita gebrada.

1+1=3 RRA AVIS ARDEA / 75 cl.
D.O.:

Cava

Varietats:

Pinot Noir

Elaboració: Mètode tradicional amb segona fermentació en ampolla.
Criança mínima de 24 mesos sobre les seves lies (Reserva)
Cata:

Aromes intensos de gerds i maduixa amb delicades notes florals de rosa,
violeta i gesamí. El seu paladar estructurat i crmós combina le snotes de fruits
vermells i prèssec sobre un fons de pastisseria fina.
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EL VOL DE NIT / 75 cl.
D.O.:

Penedès

Varietats:

Garnatxa i Carinyena

Elaboració: Maceració durant 48 hores.
Posterior fermentació amb les pells de 15 a 18 dies a 23°-27°.
Sangrat del 18% del vi i posterior fermentació malolàctica.
Envellit en bótes de primer any de roure francès de 300l durant 13 mesos.
Cata:

Aromes intensos de fruita negra madura amb tocs especiats i balsàmics.
En boca és carnós, amb notes fumades i tanins sedosos.

DE LLEVANT / 75 cl.
D.O.:

Penedès

Varietats:

Malvasía de Sitges

Elaboració: Amb l’objectiu de preservar la seva elegància i personalitat, es verema durant
les hores més fresques de la matinada. Seguidament es realitza un premsat
molt suau a baixa temperatura per conservar la subtilesa de la varietat.
El vi reposa en àmfores de ceràmica durant 6 mesos per equilibrar
i arrodonir el seu paladar.
Cata:

Aromes Mediterranis, cítrics i de fruites exòtiques. Complexa i elegant en nas.
En boca destaca per la seva frescor vibrant i la seva vivesa.
Persistent, amb notes minerals i records de pedra calcària.

DE PONENT / 75 cl.
D.O.:

Penedès

Varietats:

Muscat de Frontignan

Elaboració: Amb l’objectiu de preservar la seva fragància, es verema a les hores més fresques
de la matinada. Seguidament es realitza una lleugera maceració prefermentativa
amb les pell per a exaltar el seu caràcter floral. Batonage durant 2 mesos
per a aportar untuositat.
Cata:

En nas destaca per la seva intensitat aromàtica i la seva tipicitat terpènica,
amb notes florals (gessamí flor de taronger). En boca es mostra untuós i llarg,
amb l’inconfusible record de assaborir un gra de raïm de Muscat.
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Garnatxa i Ull de llebre
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Vins de Foresta
La filosofia de la nostra viticultura és tranversal, conservant el paisatge, l’arquitectura, l’entorn i les varietats
autòctones. Accentuant el treball de camp, impulsant la transformació del cultiu tradicional vers l’ecològic amb
pinzellades de biodinàmic. Obtenim unes vinyes on es fonamenta la qualitat sostenible produint vins de “terrer”,
que es veu reflectida en una notable diferenciació dels vins elaborats.

MARSELAN 2016 /
Varietats:

75 cl.

100% Marselan

Elaboració: La verema es realitza a les hores de menys calor del dia, en caixes de 15 kg
i amb personal qualificat que fa una primera selecció del raïm a la vinya.
Vi d’una única parcela. Emprem llevat autòcton per obtenir la màxima
expressió del terrer. Només s'utilitza el most flor.
Fermentació i maceració prefermentativa en bota oberta de roure francès.
El premsat i la fermentació es realitza a baixes temperatures per evitar
oxidacions i conservar els aromes varietals.
100% Fermentació i criança (16 mesos) en bóta de roure francès.

SUMOLL 2017 /
Varietats:

75 cl.

100% Sumoll

Elaboració: La verema es realitza a les hores de menys calor del dia, en caixes de 15 kg
i amb personal qualificat que fa una primera selecció del raïm a la vinya.
Cada parcel·la s'elabora per separat i emprant llevat autòcton per obtenir
la màxima expressió del terrer. Només s'utilitza el most flor.
Fermentació i maceració prefermentativa en bota oberta de roure francès.
El premsat i la fermentació es realitza a baixes temperatures per evitar
oxidacions i conservar els aromes varietals.
100% Fermentació i criança (8 mesos) en bóta de roure francès de 2°, 3° i 4° ús.

XAREL·LO 2017 /
Varietats:

75 cl.

100% Xarel·lo

Elaboració: La verema es realitza a les hores de menys calor del dia, en caixes de 15 kg
i amb personal qualificat que fa una primera selecció del raïm a la vinya.
Cada parcel·la s'elabora per separat i emprant llevat autòcton per obtenir
la màxima expressió del terrer. Només s'utilitza el most flor, amb premsats
molt suaus amb rendiments inferiors al 60%.
La maceració prefermentativa, el premsat i la fermentació es realitza a baixes
temperatures per evitar oxidacions i conservar els aromes varietals.
Fermentació, criança (8 mesos) en bóta de roure francès.
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TURÓ DE LES LLEBRES 2018 /
Varietats:

75 cl.

Sumoll, Marselan, Garnatxa i Cabernet Franc

Elaboració: La verema es realitza a les hores de menys calor del dia, en caixes de 15 kg
i amb personal qualificat que fa una primera selecció del raïm a la vinya.
Cada parcel·la s'elabora per separat i emprant llevat autòcton per obtenir la
màxima expressió del terrer. Premsat molt suaus amb baixos rendiments.
Fermentació i maceració prefermentativa en bota oberta de roure francès.
El premsat i la fermentació es realitza a baixes temperatures per evitar
oxidacions i conservar els aromes varietals.
Criança parcial en botes velles de 4 mesos en botes de roure francès.

MACABEU ANCESTRAL 2018 / 75 cl.
Varietats:

100% Macabeu

Elaboració: La verema es realitza a les hores de menys calor del dia, en caixes de 15 kg
i amb personal qualificat que fa una primera selecció del raïm a la vinya.
Cada parcel·la s'elabora per separat i emprant llevat autòcton per obtenir la
màxima expressió del terrer. Només s'utilitza el most flor, amb premsats molt
suaus amb rendiments del 55-60%.
La maceració prefermentativa, el premsat i la fermentació es realitza a baixes
temperatures per evitar oxidacions i conservar els aromes varietals.
Inici de fermentació en dipòsits d’acer inoxidable i finalització en ampolla.

BOSC DEL CALAU 2018 /
Varietats:

75 cl.

95% Xarel·lo, 5% Viognier

Elaboració: La verema es realitza a les hores de menys calor del dia, en caixes de 15 kg
i amb personal qualificat que fa una primera selecció del raïm a la vinya.
Cada parcel·la s'elabora per separat i emprant llevat autòcton per obtenir la
màxima expressió del terrer. Només s'utilitza el most flor, amb premsats
molt suaus amb rendiments inferiors al 60%.
La maceració prefermentativa, el premsat i la fermentació es realitza a baixes
temperatures per evitar oxidacions i conservar els aromes varietals.
Fermentació i criança (4 mesos amb líes) en dipòsits d’acer inoxidable.
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Bodegas Grupo Olarra
Bodegues Olarra es situa als afores de Logronyo, en ple cor de la Denominació d’Origen Qualificada Rioja i dins de la
prestigiosa subzona de Rioja Alta.
Des de la seva fundació el 1973, Olarra s’ha caracteritzat per la bellesa i complexitat de les seves instal.lacions,
conegudes com la catedral del Rioja, singulars per la seva planta en forma de Y i per comptar amb 111 cúpules
hexagonals.
Aquest celler ha sabut fusionar les tècniques vinícoles més modernes amb els mètodes d’elaboració i criança
tradicionals a Rioja, creant vins concebuts segons estrictes paràmetres de qualitat.
A Olarra s’aposta per la teoria que el perfecte tracte del raïm és el que fa un vi gran, per la qual cosa es pren molta
cura dels detalls. Per a l’elaboració dels seus vins, Bodegues Olarra només utilitza aquells fruits que compleixen una
sèrie d’estrictes condicions.
Actualment, Olarra compte en el mercat amb diverses marques i darrere de cadascuna d’elles es troba un vi amb una
identitat pròpia. Els seus vins estrella són els negres de criança i reserva en roure.
Més info a: www.grupobodegasolarra.com

OTOÑAL NEGRE / 75 cl.
D.O.:

RIOJA

Varietats:

85% Tempranillo, 10% Garnatxa, 5% Mazuelo i Graciano

Elaboració: Vi negre jove amb 4 mesos de criança en barriques de roure.
Cata:

Vermell picota amb tons violacis. Aroma intens i afruitat, amb
records de fruita vermella.
En boca resulta molt saboròs, fresc, afruitat i molt persistent.

AÑARES CRIANÇA / 75 cl.
D.O.:

RIOJA

Varietats:

80% Tempranillo, 15% Mazuelo i 5% Garnatxa.

Elaboració: Criança de 14 mesos en roure americà i arrodonit 4 mesos
en ampolla.
Cata:

Vermell cirera intens amb reflexes rubí. Molt complert en
nas, combina armoniosament
aromes afruitats i de criança. En boca és carnòs i ben
estructurat, de final llarg ple de matisos.
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AÑARES ROSAT /
Varietats:

75 cl.

Ull de llebre, Mazuelo i Ull de llebre blanc

Elaboració: El marcat caràcter mediterrani d’aquest rosat procedeix de vinyes situades
en sòls pobres, poc profunds i ben drenats.
El fruit va ser recollit aviat amb la finalitat de retenir un marcat
caràcter varietal.
L'Ull de Llebre Negre va ser encubat i sotmès a una curta maceració.
Posteriorment es van sagnar els dipòsits i el most va ser fermentat
a temperatures entre 15 i 18 °C.
Els raïms de Tempranillo Blanco i Mazuelo es van premsar directament,
vinificant-se en blanc des del principi.
Posteriorment, els vins es van criar durant diversos mesos sobre
les seves mares fines amb batonnages periòdics.

RECIENTE ROSAT /
Varietats:

75 cl.

Viura, Ull de Llebre, Verdejo i Ull de Llebre Blanc

Elaboració: El marcat caràcter mediterrani d'aquest rosat procedeix de les vinyes
situats a sòls pobres, poc profunds i ben drenats.
El fruit va ser recollit aviat amb la finalitat de retenir
un marcat caràcter varietal. L'Ull de Llebre Negre va ser encubat i sotmès
a una curta maceració.
Posteriorment es van sagnar els dipòsits i el most va ser fermentat entre 15° i 16°.
es van premsar directament, vinificant-se en blanc des del principi.
Posteriorment, els vins es van criar durant diversos mesos
sobre les seves pròpies mares fines amb batonnages periòdics.

EL RAYO / 75 cl.
D.O.:

Calificada Rioja

Varietats:

Tempranillo (85%) i Mazuelo i Graciano (15%)

Elaboració: Raïm de vinyes de la Rioja Alta sobre els quals amb prou feines
s’hi ha intervingut. La naturalesa s’expressa lliuremenet cada any
a través del vi. Malolàctica en bota de roure americà
buscant finura i arrodoniment.
14 mesos en bota nova de roure americà.
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AÑARES TERRANOVA VERDEJO / 75 cl.
D.O.:

Rueda

Varietats:

100% Verdejo

Elaboració: Vi blanc jove
Cata:

Ofereix a la vista un bonic color groc llimona, pàl·lid, verdós, net i brillant. Al nas
és potent, amb notes de fruita fresca, poma verda, i records de mel. Paladar fresc
equilibrat i llaminer, rodó, molt fruiter, amb caràcter i un delicat final de boca a
fonoll molt característic que reafirma la personalitat dels ‘verdejos’ dels quals
procedeix.

CERRO AÑON GRACIANO / 75 cl.
D.O.:

RIOJA

Varietats:

100% Graciano
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Elaboració: Barrica roure francés 14 meses.
Cata:

A la vista, presenta un viu color cirera de gran intensitat i
vivesa. A les vores apareixen tons iodats.
La tipicitat característica d’aquesta varietat es revela en les
aromes balsàmics del tipus menta o anís, acompanyats de
fruits madurs i algunes notes florals. Tons de toffe i espècies
completen el seu quadre aromàtic.
A la boca destaquen el seu volum i estructura, mantinguts
durant el final de la boca amb una viva sensació de frescor. Es
tracta d’un vi llarg en sensacions i en la seva evolució fins a,
almenys 2015.

CERRO AÑON CRIANZA / 75 cl.
D.O.:

RIOJA

Varietats:

80% Tempranillo, 10% Garnatxa, 5% Mazuelo i 5% Graciano.

Elaboració: Elaborat a partir de raïms de les subzones Alta i Alabesa de la Denominació
d’Origen Qualificada Rioja, do fermentació en si Desenvolupa un Temperatures
Entre 28 i 30 ºC.
Cata:

Vermell fosc d’intensitat alta i brillantor a robí. Aromes fruiters que precedeixen
als especiats obtinguts durant la seva criança en bótes. En boca presenta molt
bona estructura, el que augura longevitat. És suau i rodó en l’atac i de postgust
llarg.
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Bodega Antigua Usanza
En el municipi de la Rioja de Sant Vicente de la Sonsierra treballem amb gran passió i cura per poder oferir els
millors vins. A Antigua Usanza creem tot un univers entorn del vi. Concebem cada ampolla de vi com a peces úniques,
autèntiques obres d’art capaços de satisfer les més altes expectatives. Al nostre celler transmetem tota la cura, els
detalls i la tradició del saber fer.
La millor recompensa per a nosaltres és sens dubte la confiança dels qui opten per vins de qualitat, com els elaborats
a Antigua Usanza. En ple cor de la Rioja Alta, a la regió que des de sempre ha estat considerada com bressol de
prestigiosos vins. A tall de cruïlla de camins, el celler es troba al municipi de Sant Vicente de la Sonsierra envoltat de
paísatges de forts contrastos. Al nord de la regió trobem els cims de Sierra Cantàbria, mentre que al sud, el riu Ebre
s’obre pas sense cap dificultat a través d’extenses planes.
Tota aquesta diversitat geogràfica aporta una gran varietat climàtica que proporciona les condicions idònies per al
cultiu de la vinya on els sòls argilo-calcaris de la zona aporten distinció als vins A més de 15 metres de profunditat,
el nostre celler pren de la roca 1.200 metres quadrats per a acollir els nostres millors vins. Un espai de petits detalls i
grans aportacions, un enclavament en el qual la impermeabilitat de la roca, la seva gran duresa i bellesa de tall creen
un espai privilegiat per a la criança del vi.
Més info a: www.antiguausanza.com

BAU CRIANÇA / 75 cl.
D.O.:

RIOJA

Varietats:

Tempranillo 90%, Graciano 5%, Garnacha 5%

Elaboració: Vi procedent de la selecció de raïms de vinyes velles de baix rendiment, amb maceracions prolongades i
controlades. Criat 15 mesos en bóta de roure americà 70% i francès 30%. 12 mesos en els ampollers dels
calats del celler.
Cata:

Bonic color cirera intens. El bouquet combina un fons de fruites vermelles amb notes de cafè torrat. En
boca és complex amb alta concentració i persistència.
El seu pas per boca va des d’una lleu sensació tànnica labial, fins a una extremada plenitud, en harmonia
amb un excel.lent i agradable final, aconseguint una estructura en boca inigualable.

CARMELO / 75 cl.
D.O.:

RIOJA

Varietats:

Tempranillo 100%

Elaboració: Procedent de la selecció de raïms de la zona de la Sonsierra. Fermentat en dipòsit d’acer inoxidable de 5.000L de
capacitat, 7 dies de fermentació a 32o C i 15 dies de maceració postfermentativa durant els quals es realitzen
tasques diàries per posar en contacte les pells amb el líquid (“bazuqueo”) per extreure tot el potencial del raïm.
Criat 24 mesos en bóta de roure nou francès i la seva posterior criança en ampolla en els calats, excavats a la roca
del celler.
Cata:

Color picota amb rivet violaci. Un vi de gran intensitat aromàtica predominant la fruita vermella fresca (cirera,
maduixa) i sensacions terciàries especiades (coco i canyella). Potent, estructurat, ampli, amb gran càrrega fruita
i elegant. Records de xocolata, fustes aromàtiques (pi), en via retronasal es perceben sensacions minerals, brea,
a més del descrit en nas. Final llarg, càlid i aromàtic.
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Bodegas Conde
Aquest és un projecte que neix el 2002 , en què s’uneixen tres joves amics de la zona que comparteixen la passió pel
vi i decideixen reunir les seves experiències en altres bodegues, per construir-ne una de pròpia situada a Castrillo de
la Vega. Posteriorment s’uneix al projecte Isaac Fernández Montaña, que amb Neo es consolida com un gran enòleg,
que marca els vins de gran personalitat, després de passar per bodegas Mauro.
Pel que fa a la vinya, tot i que s’ha adquirit un petit terreny, el ‘Pago de Cabarroso’, la majoria de raïm s’obté del control
de diferents parcel.les durant tot l’any, algunes amb ceps de més de 50 anys. El resultat és una bodega amb gran
projecció, ja reconeguda per crítics com Parker, Peñín, Proensa i molts altres.
Més info a: www.bodegasneo.com

ARTE DE VIVIR / 75 cl.
D.O.:

RIBERA DEL DUERO

Varietats:

100%Tinta del país

Elaboració: Vi amb criança de 4 mesos en barrica de roure
francès 70% i americà 30%. Llargament macerat
durant 10 dies a temperatura controlada mitjançant
ducha.

Cata:

Vermell cirera profund. Elegant i fi en nas, aromes
primaris, a fruita compotada i vermella; sedòs,
saboròs i grata persistència aromàtica en boca.
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SENTIDO / 75 cl. / 150 cl.
D.O.:

RIBERA DEL DUERO

Varietats:

100%Tinta del país

Elaboració: Vi amb criança de 8 mesos en barrica de roure francès 60% i americà 40%
de torrat mig plus. Raïm de vinyes velles llargament macerat durant 10
dies. Absència de filtratges que poden donar sedimentació.
Cata:

Intens vermell picota. En nas destaquen notes de fruita negra compotada,
especies, bombó i minerals. Boca suggerent, equilibrat, amb tanins
madurs, estructurat i fruitòs. Apareixen notes de fruita negra madura,
mentols, i grafit.
Persistent final on queden records de xocolata amarga.

NEO / 75 cl.
D.O.:

RIBERA DEL DUERO

Varietats:

100%Tinta del país

Elaboració: Vi amb criança de 15 mesos en barrica de roure francès 80% i americà 20%
de torrat mig plus. Raïm de vinyes d’entre 50-60 anys llargament macerat
durant 20 dies. Absència de filtratges que poden donar sedimentació.
Cata:

Grana. Nas de bona intensitat, de tall modern, amb notes torrades, i de
fusta molt fines, així com de fruita. En boca és tànic, dens, amb bona
estructura i acidesa. Final ampli i envolvent.

NEO PUNTA ESENCIA / 75 cl.
D.O.:

RIBERA DEL DUERO

Varietats:

100%Tinta del país

Elaboració: Raïm collit i seleccionat a mà de vinyes de més de 80 anys.
El raïm es macera durant 22 dies , mitjançant un sistema de duches.
Finalment rep una criança de 24 mesos en barriques noves de roure
francès.
Cata:
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Vermell cirera de capa alta amb ribet grana, aromes de fruita en compota,
amb fons de cedre i fruits secs. Tànic , ben estructurat , amb post-gust
marcat per el roure de les barriques noves.
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TEÓFILO REYES RESERVA / 75 cl.
D.O.:

RIBERA EL DUERA

Varietats:

100% Tempranillo

Elaboració: Crianza mínima de 20 mesos en bótes de roure francès o americà.
Cata:

Vista: En vista es presenta de color vermell granate. Net i capa alta.
Nas: Es presenta amb aromes perfectament conjugats, com les espècies,
minerals, torrefacts...
Boca: Es presenta potent, complexe, saborós. Tanins madurs i amables. Llarg.
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Valtravieso
Valtravieso ens trasllada a un territori singular de la Ribera del Duero: uns dels paratges calcaris més alts d’aquesta
regió, a més de 915m d’altitud. Des d’aquest lloc únic on s’ubiquen les nostres vinyes i bodega, perseguim la més
alta qualitat en tots els nostres processos, amb la mínima intervenció tan en el camp com en les nostres
elaboracions. Així, aconseguim vins d’altura, en paratge calcari, amb una personalitat i estil únics a la zona, elegants,
d’acidesa natural, amb tocs minerals i frescs.

VALTRAVIESO CRIANZA /

75 cl.

D.O.:

RIBERA DEL DUERO

Varietats:

Tinta fina, Cabernet Sauvignon i Merlot

Elaboració: Elaborat amb una gran base, sòlida, amb fonaments, amb una gran personalitat i un refelex perfecte
del que pretén oferir Valtraviesa amb els seus vins.

Cata:

Inicialment tími. Un cop airejat, apareixen les aromes afruitades, groselles, maduixes...
Després, les compotes i les melmelades. Finalment, les aromes del seu pas per bóta, les espècies com el clavell,
el lleuger record a hummus i els torrats, amb una agradable sensació apa torrat amb llenya.
En boca és frescament àcid. Fent-lo amable i fresc, molt bebible! Finalment, tanins fins i fosos, amb un volum precís.

VALTRAVIESO FINCA SANTA MARÍA /

75 cl.

D.O.:

RIBERA DEL DUERO

Varietats:

Tinta Fina, Cabernet Sauvignon i Merlot

Cata:

En nas és directe. Paladar de fruits vermells del bosc, tant madurs com frescos,
amb sorprenenets i agradables notes florals a violeta. Sensació làctica, de iogurt de
fruits vermells i alguns records a melmelada, tot acompanyat de pinzellades de fusta,
que li aporten unes lleugeres notes d’espècies com vainilla i pebre blanc.
En boca és molt agradable, fàcil i amb gran textura. De tanin fos i amable,
amb volum just i de bon recorregut. Molta fruitat i acompanyat de fines espècies.

VALTRAVIESO VERDEJO NOGARA /
D.O.:

RUEDA

Varietats:

Verdejo 100%

75 cl.

Elaboració: El 25% del raïm procedeix de vinyes molt velles, d’entre 85 i 90 anys,
i fermenten en bótes de 500, 400, 300 i 225L de roure francés.
El 75% restant procedeix de parcel·les de vora 20 anys i fermenten
en petits dipòsits d’acer inoxidable.
Finalment, es realitza una criança sobre 5 sogalls de 5 mesos.
Cata:

Expressió fidel de la varietat, aromes frescos i afruitats, de poma verda i cítrics.
Lleugeres notes vegetals, de ferratges frescos, que reforcen molt la tipicitat de la varietat.
La criança aporta un volum que equilibra molt bé l’alta acidesa natural present en el vi.
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MARCO REAL COL.LECCIÓ PRIVADA CRIANÇA / 75 cl.

/ 150 cl

D.O.:

NAVARRA

Varietats:

40%Tempranillo, 30%Cabernet, 25%Merlot, 5%Garnatxa.

Elaboració: Raïm despalillat i macerat durant 20 dies, fermentació en barriques de roure
americà i francès i posterior criança de les varietats per separat en barriques de
roure francès durant 12 mesos i 24 mesos més de repòs en ampolla.
Cata:

Color de capa alta, grana fosc. En nas es perceben aromes complexes, amb
notes de fruita madura i compota. En boca és de pas ampli, saboròs de gran
persistència personalitat marcada pels tons balsàmics de les barriques noves.
Postgust persistent i elegant.

MARCO REAL RESERVA / 75 cl.
D.O.:

NAVARRA

Varietats:

45%Tempranillo, 20%Cabernet, 25% Merlot, 10% Graciano.

Elaboració:

Raïm seleccionat a mà procedent de‘pagos’seleccionats, despalillat i
llargament macerat durant 25-30 dies, posterior criança en barriques de
roure del centre de França durant 13 mesos i 12 mesos més de repòs en
ampolla.

Cata:

Color de capa alta, grana fosc, amb tons violacis. En nas es combinen aromes
primaris de fruita vermella i elegants aromes torrats. En boca la fusta
s’integra de forma harmònica amb la barrica nova. Elegant i molt persistent.
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Castillo de Monesma
Monesma de San Juan correspon a la zona meridional del Somontano, amb un clima on les pluges són menors que
en la resta de comarca aragonesa. Aquí el cicle de maduració del raïm és més llarg i permet que les varietats de la
casa, cabernet sauvignon (23,5 has.) i merlot (3has.), plantades desde 1988 ofereixin el seu caràcter més elegant.
Les condicions d’aireació de la zona permeten una agricultura prácticament ecològica, en la que és controla el
rendiment de la vinya molt de prop per mantenir-se en uns 7500-8000 kgs./ha. Tanmateix, la bodega compta amb
els coneixements de Pere Escudé, un dels precursors dels primers vins del Somontano i enòleg de llarga experiència
en vins de varies regions de la Península, que busca en els vins el millor equilibri entre la fruita i la fusta, dotant-los
d’un caire modern i molt personal.
Més info a : www.castillodemonesma.com

CASTILLO DE MONESMA ROBLE / 75 cl.
D.O.:

SOMONTANO

Varietats:

97% Cabernet Sauvignon i 3% Merlot

Elaboració: Raïm seleccionat i despalillat, posterior criança en barriques de roure americà durant 4
mesos.
Cata:

Cirera intens. Aroma potent i madur, torrats, algun record mineral, i fusta molt fina. En
boca és potent, carnòs, amb matisos de fruita vermella madura i notes de fusta molt
ben integrada amb els tanins.

CASTILLO DE MONESMA CRIANÇA / 75 cl.
D.O.:

SOMONTANO

Varietats:

97%Cabernet Sauvignon i 3%Merlot

Elaboració: Raïm seleccionat i despalillat, posterior criança en barriques de roure americà
i francès Allier durant 9 mesos.
Cata:

Cirera intens. Aroma potent i madur, torrats, algun record mineral, i fusta
molt fina. En boca és potent, carnòs, amb matisos de fruita vermella madura
i notes de fusta molt ben integrada amb els tanins.
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CHARDONNAY / 75 cl.
D.O.:

TARRAGONA

Varietats:

Chardonnay 100%

Elaboració:

Fermentat i criat en barriques de roure americà dos mesos.

Cata:

Color groc amb reflexes daurats. Aroma complex, primer
apareix una sensació de coco i vainilla i posteriorment
surgeixen aromes de fruita tipus plàtan madur amb alguna
nota làctica. En boca hi ha una sensació inicial dolça que es
converteix en untuositat i lleugera acidesa, persistint els
aromes afruitats i destacant-se la barrica nova.

MUSCAT SEC BLANC / 75 cl.
D.O.:

TARRAGONA

Varietats:

100% Moscatell d’alexandria.

Elaboració: Vi sec, jove fermentat entre 13-15˚˚ C.
Cata:

Color groc brillant amb reflexes verdosos. Aroma de fruites carnoses dolces, que
recorden el plàtan i l’albercoc. Gust molt equilibrat amb sensacions acides i de fruita
cítrica.
Post-gust llarg i saboròs.

CABERNET SAUVIGNON /

75 cl.

D.O.:

TARRAGONA

Varietats:

100% Cabernet Sauvignon

Elaboració: criança de 12 mesos en barriques de roure americà i francès
Cata:

Color vermell picota intens. Aromes especiats, vegetals (pebrot verd) i
afruitats de mores i groselles,que li confereixen un complex bouquet. En
boca és rodó, amb presència de la fusta ben integrada amb el vi. Retronasal
complex i variat de fruits del bosc, espècies i pebrot verd.
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SYRAH / 75 cl.
D.O.:

TARRAGONA

Varietats:

100% Syrah.

Elaboració: Criança de 3 mesos en barrica nova de roure navarrès-eslovac.
Cata:

Color morat amb reflexes violeta i tons granatosos. Aroma
intens amb notes primàries com mores i alguna nota de
melmelada de grosella, combinat amb tocs de vainilla cafè
i xocolata, de la criança. En boca es repeteixen les notes de
fruita vermella i mora, resultant equilibrat, rodó i amb el
postgust llarg i saboròs d’un bon Syrah.

MERLOT /

75 cl.

D.O.:

TARRAGONA

Varietats:

100% Merlot.

Elaboració: Criança de 9 mesos en barriques de roure americà.
Cata:

Color vermell grana brillant. En nas té una potent intensitat amb equilibri
entre la fusta i aromes primaris entre afruitats i vegetals propis de la
varietat. En boca té una entrada suau i es converteix en potent, rodó i amb
tanins madurs. Intensitat aromàtica en boca, combinat amb tocs d’espècia
fruit de la seva criança en barrica.
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LEGITIM CRIANÇA / 75 cl. / 150 cl.
D.O.:

PRIORAT

Varietats:

51%Garnatxa, 32%Syrah i 17%Carinyera

Elaboració:

Criança en barriques de roure durant 12 mesos.

Cata:

Color vermell-picota tons rubí. Aroma intens i elegant on destaquen els aromes
a compota de fruits vermells madurs, pruna i cirera confitada. Lleugeres notes
balsàmiques i de torrefactes. En boca, és càlid, molt gustòs i equilibrat. També hi
apareixen fruita vermella i notes d’espècies. Post-gust llarg.

LES PUSSES / 75 cl.
D.O.:

PRIORAT

Varietats:

Merlot i Shyraz al 50%

Elaboració: Llargues maceracions i criança en barriques de roure d’hungria durant 12 mesos.
Cata:

Color morat amb reflexes grana i tons violacis.
D’intens aroma a mores negres amb notes de vainilla i Cacao. En boca és potent i
amb molt de cos. Post-gust llarg amb agradable final torrefacte.

LO CABALÓ RESERVA / 75 cl. / 150 cl.
D.O.:

PRIORAT

Varietats:

75%Garnatxa, 10%Carinyena, 10%Merlot,5%Syrah

Elaboració: Criança durant 15/18 mesos en roure americà i francès.
Cata:
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Color cirera picota de capa mitja. Aroma complex en el que destaquen els aromes primaris
de fruita fresca del bosc, grosella i mora, i aromes terciaris especiats de component dolça,
sobretot de coco ratllat. Té un pas de boca llarg, en el que l’acidesa està ben equilibrada i
manté una post-gust llarg de fruita, groselles amb tocs especiats i fumats.
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VERMUT IRIS Blanc / 75 cl.
Varietats:

Selecció de diversos vins i plantes aromàtiques.

Graduació: 16% vol.
Elaboració: Vi de licor, envellit en petits foudres de roure.
Cata:

Color cristal·lí amb tonalitats pallenques.
Aroma molt suau, penetrant, alcohòlic. Nas fascinant i anisat, amb
petits tocs a llimona i ametlles amargues així com subtils reminiscències a gerds.
A la boca és suau, virtuós i sedós degut al alcohol i al contingut en
sucres, amb lleugeres notes amargues sobre un fons esplèndidament
dolç i a la vegada fresc, on apreciem ametlles amargues que ja s’han
trobat en nas.
Ens deixa un postgust molt agradable, dolç i melós.

VERMUT IRIS vermell / 75 cl.
Varietats:

Selecció de diversos vins i plantes aromàtiques.

Graduació: 16% vol.
Elaboració: Vi de licor, envellit en petits foudres de roure.
Cata:

Suggerent color marró fosc, amb reflexes ambre.
Aroma molt suau, perfumat i elegant, que ens porta a un món de mil
sensacions, totes herbàcies, perfectament equilibrades, on es destaquen plantes aromàtiques com el romaní, la sàlvia, l’anís, el fonoll i la
regalèssia de pal.
Agradable buquet dolç, càlid i equilibrat, que es presenta en perfecta
sintonia entre el alcohol i els seus extractes. Notes elegantment herbàcies, sobresortint la farigola sobre un fons balsàmic amb agradables reminiscències a avellanes i subtils tocs a
menta.
De postgust inimitable, ens deixa una sensació molt agradable, dolça
i amb el just amargor final.

VERMUT RESERVA / 75 cl.
Varietats:

Selecció de diversos vins i plantes aromàtiques.

Graduació: 16% vol.
Elaboració: Vi de licor, envellit en petits foudres de roure.
Cata:

Clàssic aperitiu, aromàtic, d’intens color, amb fons torrefactes i amb
el peculiar sabor que caracteritza el tradicional vermouth de Reus.
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RANCI SEC / 75 cl.
Varietats:

Garnatxa negra i Carinyena

Elaboració: Envellit en barriques de roure, aquest vi de licor
ideal per a aperitius i reposteria.

MOSCATELL RESERVA / 75 cl.
Varietats:

Moscatell

Elaboració: Elaborats amb una selecció de raïms de la varietat
moscatell, de gran riquesa aromàtica així com
elegància i finura, obtenim aquests dos grans vins
de postre, són envellits en barriques de roure i es
presenten segons el seu grau d’envelliment en dos
formats, per satisfer tots els paladars.

MOSCATELL OR /

1l.

Varietats:

Moscatell

Elaboració:

Elaborats amb una selecció de raïms de la varietat
moscatell, de gran riquesa aromàtica així com
elegància i finura, obtenim aquests dos grans vins
de postre, són envellits en barriques de roure i es
presenten segons el seu grau d’envelliment en dos
formats, per satisfer tots els paladars.
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AUREO SEC i SEMI / 75 cl.
D.O.:

TARRAGONA

Varietats:

60%Garnatxa negre, 40%Garnatxa blanca

Graduació: 19%vol.
Elaboració: 5 anys de permanència en foudres i barriques de roure pel sistema de
soleres.
Cata:

Color daurat caoba. Aroma avainillat amb notes de bolleria fina, barnissos
i fruita seca. Boca sec, saboròs, fresc i untuòs. Té un final persistent i
ametllat.

VI DE MISSA / 75 cl.
D.O.:

TERRA ALTA

Varietats:

75% Garnatxa blanca, 25%Macabeu

Graduació: 15% vol.
Elaboració: Raïm sobremadurat i remuntat amb alcohol.
Cata:

Des de fa més de 150 anys De Muller compta amb l’aval del títol
de Proveedor Pontifici i és utilitzat per l’església en els cinc
continents.

PRIORATO RANCI DOLÇ DOM BERENGUER
75 cl. Solera: 1918

PAJARETE 75 cl.
Solera: 1851

PRIORATO DOM JUAN FORT
75 cl. Solera: 1865

DOM JUMCOSA
75 cl. Solera: 1939

GARNATXA “LA CONRERIA”
75 cl. Solera: 1918
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Bodega La Universal
És l’aventura personal que Sara Pérez, filla de José Luís Pérez (Clos Martinet) porta endavant en companyia de René
Barbier fill en els moments que li deixa lliure la seva esforçada labor com a enòloga volant en diverses zones del
mediterrani: assessora bodegues a Utiel-Requena, Penedès, Mallorca i Priorat. L’estrany nom de la bodega ve de
la denominació d’una de les finques de la vinya que l’abasteix, La Universal, finca de 4 hectàrees situada prop de
la famosa Escola de Falset, on iniciaren la formació molts enòlegs de l’actual avantguarda catalana. Els terrenys es
completen amb una altra finca a cent metres d’igual tamany, també de vinya molt jove fet que obliga als autors del
vi a comprar raïm de vinyes més velles de la mateixa comarca, enmarcada en la prometedora regió de Montsant,
que ens ofereix vins de característiques molt properes als reconeguts priorats, de caràcter molt sofisticat i més
assequibles per al públic.

DIDO BLANC / 75 cl.
D.O.:

MONTSANT

Varietats:

55% Macabeu, 40% Garnatxa Blanca, i Cartoixà.

Elaboració: Blanc fermentat en barriques noves de roure francès durant 16 mesos.
Cata:

Groc palla amb alguns reflexes verdosos. D’estructura lleugera, en nas es presenta molt
fresc amb notes de fruita blanca, tropical i cítrica. La garnatxa blanca sembla donar-li
més complexitat al nas, aportant aromes de fruits secs. El seu pas per bóta, sense fer-se
excessiu, l’afina donant-li un punt d’aromes de rebosteria. En boca, a la frescor esperada
de la macabeu, s’hi afegeix la suntuositat de la garnatxa i la mineralitat característica del
terreny de la DO.

DIDO / 75 cl. / 150 cl.
D.O.:

MONTSANT

Varietats:

34% Garnatxa, 33% Cabernet, 33% Merlot

Elaboració: Raïm seleccionat i despalillat; posterior criança en barriques de roure durant set mesos.
Cata:

Cirera intens. Aroma potent, licoròs, mineral, molt complex, notes mentolades. En boca,
potent, exòtic, corpulent, ric en expressions minerals i de fruita, amb fins torrats del roure.
Postgust molt llarg.

VENUS / 75 cl.
D.O.:

MONTSANT

Varietats:

50%Shyraz, 50%Carinyena

Elaboració: Raïm seleccionat i despalillat; posterior criança 18 mesos en barriques noves de roure
francès
Cata:

Cirera intens. Aroma potent; tocs minerals, de fruita negra molt madura (confitura)
i torrefactes elegants. En boca és molt saboròs, amb tanins carnosos del roure ben
conjuntat amb la fruita. Persistent final terròs.
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Josep Ma Vendrell
Josep Ma Vendrell que treballa a la cooperativa de Capçanes, elabora el seu propi vi a Marçà, dins la jove denominació Montsant, en companyia del seu pare, sobre un total de 15 hect. en les que predomina la garnatxa de 70 anys i també una part
de carinyena amb la mateixa edat així com l’ull de llebre i el cabernet, aquestes d’uns 20 anys d’antiguetat. Les finques es
troben en terrenys calcaris i d’argiles i les vinyes més velles gaudeixen de sóls de licorella. En conjunt doncs tenim una
producció molt cuidada i artesanal amb elaboracions de 7 mil a 8 mil kgs. de raïm, un total de 5000 ampolles per collita i uns
rendiments que en cap cas superen els 1,5 kgs.de fruita per cep.
www.vendrellrived.com

REBUF BLANC / 75 cl.
D.O.:

MONTSANT

Varietats:

60% Garnatxa blanca i 40% Macabeu

Elaboració: Vi blanc jove.
Cata:

De color molt viu i expressiu, aromàticament marcat per la complexitat de
la garnatxa blanca que prové de finques velles, amb les sensacions de la
frescor del macabeu. Molta fruita blanca, de qualitat amb tocs lleugerament
herbacis. De llarg recorregut

SERÈ / 75 cl. / 150 cl.
D.O.:

MONTSANT

Varietats:

80% Garnatxa , 20% Carinyena.

Elaboració: Negre amb criança de 4 a 6 mesos en bótes de roure francès.
Cata:

És un vi ideal per consumir a diari amb una bona relació qualitat/preu.
Color cirera intens amb ribet violaci. Aromes de fruita vermella amb certs
tocs florals. Bona estructura, tanins dolços i agradables amb un final sedòs
i equilibrat.

L’ALLEU / 75 cl.
D.O.:

MONTSANT

Varietats:

50% Garnatxa, 30% Carinyena, 10% Cabernet, 10% Ull de llebre.

Elaboració: Raïm seleccionat i despalillat; posterior criança en barriques de roure
americà i francès durant 12 mesos.
Cata:

Color viu, amb notes blaves i liles. Glicèric i molt brillant. Intens i complert
aroma a fruits vermells, notes de torrats, cafè i una mica de tinta. Delicats
aromes balsàmics i tocs làctics. Sec en boca, amb bon cos. Ampli, gustòs i
amb molta fruita. Molt ben estructurat i bona acidesa que equilibra certa
dolçor. Final afruitat, tànic, amb bones notes de torrats i persistent.
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MILOCA GARNATXA / 75 cl.
D.O.:

MONTSANT

Varietats:

Garnatxa

Elaboració: 7 dies a temperatura controlada (20-24 °C)
Cata:

De color suau, viu i agradable. Aromes florals, fruita vermella subtil. En
boca es suau, equilibrat i molt rodó. Amb un final agradable, viu i amb bona
acidesa. Molt limitat.

MILOCA CARINYENA/ 75 cl.
D.O.:

MONTSANT

Varietats:

Carinyena.

Elaboració: 7 dies a temperatura controlada (20-24 °C)
Cata:

A la vista color molt viu, intens i lluminós, que mostra la seva joventut, color picota fosc amb rivet blavós-violaci, de capa alta amb abundant llàgrima
densa i lenta que tinta molt lleugerament la copa, net i molt brillant.
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LA MILOQUERA GARNATXA /
D.O.:

MONTSANT

Varietats:

Garnatxa

75 cl.

Elaboració: 12 mesos en bóta de roure francès

LA MILOQUERA CARINYENA /
D.O.:

MONTSANT

Varietats:

Carinyena

75 cl.

Elaboració: 12 mesos en bóta de roure francès
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PETIT SUNEUS /

75 cl.

D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

85% Garnatxa Negra, 15% Merlot

Elaboració: Vi jove fermentat en dipòsits d’inox.
Cata:

Color: Rosa asalmonat.
Aroma: Notes de fruita vermella, anissats, fruita amb os o pebre blanc.
Guso: En boca, acidesa molt fresca, amb volum i record llarg.
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SUNEUS NEGRE /

75 cl.

D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

Garnatxa Negra 85%, Syrah 15%

Elaboració: Cada una de les varietat es verema i s’elabora per separat fi
al moment de l’embotellat. Criança en botes de roure francés
durant 6 mesos.
Cata:

SUNEUS ROSAT /

Color: Rosa asalmonat.
Aroma: Notes de fruita vermella, anissats, fruita amb os o pebre blanc.
Guso: En boca, acidesa molt fresca, amb volum i record llarg.

75 cl.

D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

Garnatxa Negra

Elaboració: Vinyes de més de 20 anys amb certificació ecològica.
Verema realitzada en caixes de 20kg. Una vegada en bodega es realitza
un premsat molt suau. Posterior fermentació del most sense les pells
en dipòsits de 2000l d’inox, durant 20 dies a un promig de 18°C.
Cata:

Color: Rosa asalmonat.
Aroma: Notes de fruita vermella, anissats, fruita amb os o pebre blanc.
Guso: En boca, acidesa molt fresca, amb volum i record llarg.
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Mas Estela
El Mas Estela és adquirit per la família Soto-Dalmau el 1989 , després d’una llarga i feixuga feina de restauració
, es replanten un total de 16 hees. amb Garnatxa negra , Shyraz, Carinyena, Monastrell i Muscat d’Alexandria. La
passió per la terra, l’obsessió per preservar l’entorn en les millors condicions, fa optar als nous propietaris per
l’agricultura biològica el 1989 i tot seguit el 1999, biodinàmica. L’observació atenta de la vinya, la feina d’acord
amb el ritme llunar i planetari, l’exclusió d’herbicides, pesticides, fungicides, insecticides i adobs de síntesi fan
possible l’expressió del ‘Terroir’ a través d’una terra ben viva. Situat a l’extrem nord-oriental de Catalunya, l’Alt
Empordà (Girona), el Mas Estela, dins el Parc Natural del Cap de Creus, és adossat a la serra de Rodes, dins la vall
de Sant Romà.El clima dominat per la tramuntana, vent fort i sec del nord, principal aliat de la biodinàmica, per la
seva saludable influència. Hivern suau i temperat. Estiu, moderat en calor per la proximitat del mar. Pluviometria
anual 500 ml/any. El Mas Estela es troba a la capçalera de la vall de la riera de la Selva, constituïda per un vessant
abrupte de pendents superiors al 35%, terra de dipòsit col.livials de pissarres, la cota superior és de 250 m. i la
inferior 80 m. sobre el nivell del mar.
www.masestela.com

ELS GORGS /

75 cl.

D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

Garnatxa negra i Syrah

Elaboració: Vi jove
Cata:

Ben estructurat, fruitós, final llarg i persistent

GARNATXA SOLERA/ 50 cl.
GA
D.O.:
D.O

EMPORDÀ

Varietats:
Var

Garnatxa Negre 100%

Elaboració: Pissarres a muntanya en terrasses de pedra seca a 380m
Elab
d’alçada.
Cata:
Cat

Color: grana obscur a caoba.
En nas: Notes de fruits secs, figues, dàtils, panses, tocs
torrefactes de cafè i cacau.
En boca: Finesa deliciosa.
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QUINDALS / 75 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

Garnatxa negra 90% Syrah 5% Carinyena 5%

Elaboració: 9 mesos amb gerres de fang.
Cata:

Cirera fosc. Aroma potent, matissos d’espècia molt variats. En boca potent,
carnòs, amb tanins suaus i grassos, ple i de certa complexitat.

VINYA SELVA DE MAR / 75 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

Garnatxa negra 50% Syrah 30% Carinyena 20%

Elaboració: 18 mesos en botes de roure francès, la resta de criança en ampolla.
Cata:

Color: Rubí amb capes grana. En nas: Elegant, complex, ric, afruitat i mineral.
En boca: Delicat, elegant, estructurat, tanins dolços, final llarg i persistent.

VI DE LLUNA / 75 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

Syrah (55%), Garnacha (30%) y Carinyena (15%)

Elaboració: Veïmat amb una lleugera sobremaduració i maceració 12 dies amb la
pròpia pell.
Cata:

Cirera fosc. Aroma potent, matissos d’espècia molt variats. En boca
potent, carnòs, amb tanins suaus i grassos, ple i de certa complexitat.
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Celler Mas Pòlit
En els nostres vins hi trobem concentració, personalitat i harmonia.
La concentració s’aconsegueix de forma natural amb rendiments baixos, i mantenint l’equilibri de l’ecosistema.
La personalitat i el caràcter li donen la selecció de terrers excepcionals (terroir), la tradicional viticultura de muntanya il’ús intel·ligent de
varietats autòctones. L’harmonia la trobem cercant l’equilibri entre la potència i la frescor.
L’artesania i coneixements dels enòlegs determina el cupatge, i s’estudia per separat el maridatge de les varietats per determinar el punt
exacte de les proporcions, en l’afany d’obtenir uns vins artesanals que combinin la tradició ancestral amb l’aportació de l’estil de la moderna
tecnologia, combinant la tradició i la innovació

MAS PÒLIT
Empordà
Garnatxa negra (50%) Cabernet Sauvignon (30%) i Syrah (20%).
Nou mesos per barrica de roure nova de gra fi i la resta en ampolla.
Color violeta fosc amb tocs vermells i roses fúcsies, amb elegants ribets granatosos.
De capa mitjana-alta. En nas és intens, amb aromes de rebosteria i vainilla.
Un cop airejat hi surten notes de fruita, especies i cedre.

CLOT D’ILLA
Empordà
Syrah (80%) i Garnatxa negra (20%).
Vuit mesos per barrica de roure nova de gra fi i la resta en ampolla.
De color violeta rubí molt net i brillant. En nas hi destaquen fruites com
la figa seca o les baies vermelles de bosc,però també hi surten algunes
aromes provinents de la barrica,com el vernís de la fusta de la guitarra.

RACONS
Empordà
Garnatxa negra 100%.
Quinze mesos en barrica de roure de gra fi i la resta en ampolla.
De color vermell robí i aspecte brillant. Els seus aromes son molt especiats
i balsàmics, degut a la seva llarga criança en barrica.
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La Vinyeta
Heus aquí una vegada, en un poblet de l’Empordà, Mollet de Peralada n’era el nom, una jove finca. Vuitanta vessanes
de vinya, poc més o menys, i un petit celler allà on comencen els turons. Fou en aquest bell paratge on succeí tot.
Des dels primers plors de la vinya es patí jornada rera jornada, tant per la pluja com per la gelada. La temporada fou
llarga, amb plors i rialles, amb precs i renecs . I així fou, tal com us ho he explicat, com s’engendrà el primer fruit de
la vinyeta : l’Heus 2006.
www.lavinyeta.es
Josep Serra.

HEUS BLANC / 75 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

67% Garnatxa blanca, 33% Macabeu.

Elaboració: Vi jove. Fermentació a 16C
˚ . Maceració pel.licular i prefermentativa de fins a 6 h.
Cata:

Color groc, de tonalitats verdes que mostren la seva joventut. Elevada i potent
intensitat aromàtica que combina aromes de flors blanques amb sensacions
cítriques. Entrada en boca subtil, envolvent i molt persistent degut a la seva
notable acidesa.

HEUS ROSAT / 75 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

85% Garnatxa negra, 15%Cabernet Sauvignon.

Elaboració: Vi jove. Fermentació a 16˚C. Maceració pel.licular i prefermentativa mitja de fins
a 10 h.
Cata:

Intensitat colorant elevada que manté les tonalitats vermelles. Complex
aromàticament amb aromes primàries que evoquen sensacions de confitura
combinades amb fruita vermella. Entrada voluminosa a la boca, amb personalitat
marcada, carnòs. Llarga persistència gràcies a una justa acidesa.

HEUS NEGRE / 75 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

60% Garnatxa negra, 40%Cabernet Sauvignon.

Elaboració: Vi jove fet a partir de vinyes velles de quasi 50 anys.
Fermentat a 26-28˚.
Maceració de 35 dies.
Cata:

Vi vermell de mitjana intensitat amb tonalitats violàcies.
Complexitat aromàtica que evoca fruites del bosc combinades
amb espècies. Sedòs en la seva entrada, de sorprenent
explosió a la boca, degut a la seva concentració mitjana de
tanins madurs, que faran que sigui un vi d’una elegància
elevada durant el seu recorregut a l’ampolla.
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HEUSS NEGRE SENSE SULFITS / 75 cl. / 150 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

65% Samsó 35% Garnatxa negra

Elaboració: Lleuger treball amb lies i un pas en barrica francesa de 2 mesos.
Cata:

Aquest és un vi natural, honest i directe gràcies a una mínima intervenció en la seva
elaboració. El raïm ha estat seleccionat acuradament en el camp i posteriorment al
celler. L’absència de sulfits afegits li dóna un caràcter desvergonyit posant de manifest totes les seves virtuts
i singularitats. Color cirera amb tonalitats violàcies. D’elevada intensitat aromàtica amb predomini de fruites del bosc fresques combinades amb notes especiades.
Entrada en boca voluptuosa, tanins ben integrats amb un postgust càlid i agradable

HEUSS BLANC SENSE SULFITS / 75 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

100% Xarel·lo

Elaboració: ??????
Cata:

De color groc pàl·lid. Intensitat mitjana en nas, notes cítriques de pell de
llimona, fonoll, tocs de fruita de pinyol i exòtiques. Bona entrada en
boca, equilibrat i fresc.

LLAVORS / 75 cl. / 150 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

40%Cabernet Sauvignon, 26%Samsó, Merlot i Garnatxa.

Elaboració: Envellit 5 mesos en barriques de roure francès, hongarès i romanès.
Cata:

Vi de color cirera picota de capa intensa. Elevada intensitat olfactiva que
conserva les aromes primàries de fruita madura, combinades amb aromes
terciàries pròpies de la seva criança en barriques de roure. Molt equilibrat
en boca, tanins fins, molt integrats que li confereixen una bona columna
vertebral per a un bon recorregut en ampolla.
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LLAVORS BLANC / 75 cl. / 150 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

85% Macabeu, 15% Xarel·lo

Elaboració: Lleuger treball amb lies i un pas en barrica francesa de 2 mesos.
Cata:

Vi blanc de color pàl·lid. En Nas: Presenta una elevada intensitataromàtica on
destaquen per damunt de tot els aromes de fruita blanca i cítrics embolcallades pels
fumats de la criança en bóta. En boca: Trobem un vi elegant, untuós i intens amb bon
equilibri final.

PUNTIAPART / 75 cl. / 150 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

60% Merlot 23% Syrah 10% Samsó (Cariñena) 7% Cabernet Sauvignon

Elaboració: Predominen els sòls de textura sorrenca i bona permeabilitat . La verema es
realitza manualment amb una segona selecció a la taula de triatge.
L’elaboració es realitza de manera separada per varietats i parceles. El most es
fermenta a 26° C. El vi es trasbalsa a barriques noves de roure francès, hongarès i
romanès, on es realitza la fermentació malolàctica i posteriorment resta durant 13
mesos de mitja, segons la varietat.
Cata:

Vi de color cirera picota de capa intensa El vi sedueix amb els seus aromes de cirera
negra, mora, pruna fresca amb el
fum delicat i subtil de la vainilla. Equilibrada maduresa i àgil pas en boca, de tacte
plàcid, acidesa fresca i extracció moderada, amb notes balsàmiques i un toc de
coca en el seu punt final.

MIGMIG / 75 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

50% Garnatxa Roja, 50% Marselan

Elaboració: Amb envelliment de deu mesos en botes.
Cata:

Més que un nou vi, el Mig Mig és un nou concepte de vi. Dos valors
oposats, cara a cara! 50% Garnatxa Roja –pura tradició– i 50% Marselan
–pura innovació, doncs és una varietat experimental no contemplada per
la DO Empordà
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MICROVINS / 75 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

Samsó, Garnatxa Roja, Carinyena Blanca, Macabeu,
Xarel·lo

Elaboració: Monovarieta de vinyes velles
(Algunes de més de cent anys)

MARCO negre /

75 cl.

D.O.:

Empordà

Varietats:

Monastrell

Elaboració: 12 mesos en bóta de roure francès
Cata:

SUZIE blanc /

Elevada intensitat aromàtica a fruites vermelles amb lleugeres
notes làctiques i torrefactes.

75 cl.

D.O.:

Empordà

Varietats:

Malvasia

Elaboració: Vi jove. Fermentació a 16C
˚ . Maceració pel.licular i prefermentativa de fi
Cata:

Un blanc fresc , d’entrada fàcil en boca amb certa cremositat i un final sec.
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SOLS GARNATXA /

50 cl.

D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

50% Garnatxa roja i 50% Garnatxa blanca.

Elaboració: Vi dolç natural elaborat a partir de raïms de vinyes de més de
75 anys, pel procediment de verema tardana.
Cata:

Intens aroma de confitura i panses, amb mitjana sensació
alcohòlica. Destaca en boca un excel.lent equilibri entre la
dolçor i la frescor. Es tracta del vi més golòs del celler.

50 cl.

D.O:

EMPORDÀ

Varietats:

Garnatxa Roja.

Elaboració:

Elaboració oxidativa i criança a sol i serena durant dos anys.

Cata:

Predominen notes de fruits secs (ametlla), panses,café, seguit de fruita
vermella en licor, i un final floral(violeta).

50 cl.

D.O:

EMPORDÀ

Varietats:

100% Argudell.

Elaboració:

Oli extra verge elaborat per premsada en fred.

Cata:

Color verd intens degut a una recol·lecció primerenca, a principis de setembre.
Aromes intensos afruitats i d’herba acabada de tallar. Agradable picor en boca i
interessant amargor.

ÉS POMA /

50 cl.

D.O.:
Varietats:

Garnatxa Roja i Suc de poma Golden

Elaboració:
Cata:

Intensitat de color baixa i excel·lent presència d’aromes de poma verda que evidencien
un tracte delicat del producte, tot evitant qualsevol tipus d’oxidació.
En nas es mostra una mistela d’aromes nets i elegants.
En boca s’expressa el volum i la força de la Garnatxa amb una bona frescor gràcies a
l’aportació d’àcid màlic de la poma. El seu pas per boca és fi i sedós, amb un cert
caràcter femení, i amb una bona persistència final.
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ELS FOLLS VINS DE PEDRA / 75 cl.
D.O.:

Conca de Barberà

Varietats:

Macabeu i parellada

Elaboració: Color groc pàl·lid, brillant i lluminós. En nas predominen les notes florals on destaca
la flor de taronger fusionada amb fruita blanca. En boca és delicat amb una acidesa
sorprenent que ens allarga el vi deixant una sensació fresca que combina notes de
Cata:
fruita blanca amb pell de cítrics. Un acompanyant perfecte per a gaudir amb qualsevol aperitiu, des del més simple fins al més sofisticatble

ELS FOLLS VINS DE PEDRA / 75 cl.
D.O.:

Conca de Barberà

Varietats:

Garnatxa negra Ull de llebre i Trepat

Elaboració: Color cirera amb tonalitats violàcies, brillant, jove i viu. Aromes
intensos en nas de gerds i altres fruites del bosc amb un punt especiat de
regalèssia i pebres. D’entrada fresca, sedosa i gulosa, amb tanins
madurs i molt ben integrats. Final balsàmic i fresc. Fàcil de beure i
Cata:
compartir,
ideal per acompanyar amb plats lleugers

LA MUSA VINS DE PEDRA / 75 cl.
D.O.:

Conca de Barberà

Varietats:

Cabernet sauvignon i Merlot

Elaboració: Color cirera picota, capa mitja-alta. Nas expressiu, s’aprecia fruita vermella
madura, aromes balsàmiques, torrats i alguna nota especiada de pebre negre. En
boca té una bona acidesa aportant frescor i subtilesa. És elegant i llarg.
Cata:
Elaborat amb vinyes de fins a 30 anys, sòls argilo-calcaris
i pobres. Es troben a uns 400m d’alçada. Envelliment de
10-12 mesos de barriques noves de roure francès. Indicat per
acompanyar taules d’embotits, carns vermelles elaborades, aus…

4942

50

Vall de Bianya
La Vall de Bianya és una vall en plena naturalesa, que ens deixa gaudir d’uns dels paisatges més encisadors de tota
la comarca. Situada dins els límits del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, aquesta Vall ens sorprèn amb
espectaculars boscos d’alzines, roures i fagedes.
Sota la muntanya de Santa Margarida, al costat de camps de cultiu de cereals, els joves ceps de Chardonnay s’han
anat enfilant lentament i amb força. La bona fertilitat del sòl, ha provocat que les vinyes tinguin un vigor equilibrat
i les arrels s’hagin desenvolupat molt favorablement.
La climatologia d’aquesta Vall, ens ha permès una maduració lenta però a la vegada homogènia, amb uns contrasts
tèrmics, propiciant una maduració idònia per aquesta Varietat. El dia 7 de setembre, després d’uns controls
exhaustius de maduració, l’esperat raïm de Chardonnay és seleccionat i collit amb petites caixes de 15 Kg.

EL MALLOL DE BIANYA / 75 cl.
Varietats:

100% Chardonnay

Elaboració: La verema es realitza a primera hora del matí per mantenir el raïm fresc.
Un cop aquest arriba a la bodega amb petites caixes de 15 kg, es selecciona acuradament
i es procedeix al prensat. El most flor obtingut, és el que s’utilitzarà durant el procés
de Fermentació en dipòsits d’acer inoxidable, per tal d’obtenir un vi aromàtic i elegant.
La fermentació alcohòlica s’ha portat a baixa temperatura, per tal de mantenir i preservar
la tipicitat varietal del Chardonnay.
El contacte amb les seves lies ha fet que amb boca sigui llarg i persistent.
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COP DE VENT BLANC / 75 cl.
D.O.:

Empordà

Varietats:

85 % Macabeu, 15 % Moscatell (moscatell d’Alexandria)

Elaboració: Verema 2020
Primavera humida amb bon creixement vegetatiu. Estiu sec habitual.
Les varietats blanques s’han cossetxat sense incidències, amb rendiments acceptables.
Aromes madures, acidesa suau.

COP DE VENT BLANC / 75 cl.
D.O.:

Empordà

Varietats:

70% Cabernet Sauvignon, 30% Garnatxa

Elaboració: Verema 2019
Any sec, amb pluviometria justa, sense cap fitosanitària.
Rendiments de producció curts.
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NORFEU
Més informació a http://www.norfeu.net

NORFEU BLANC / 75 cl.
Elaboració: Vi d’agulla
Cata:

De color brillant, net i elegant amb ribet plata. Al nas es mostra un vi
agradable, fàcil de veure amb notes de fruita madura. Lleu presència del
carbònic. En boca, apreciem l’entrada càlida amb presencia de la bombolla
totalment integrada. Notes dolces d’albercoc que dóna pas a un punt cítric
perfectament equilibrat per deixar-nos gaudir d’aquest vi llargament.

NORFEU ROSAT / 75 cl.
Elaboració: Vi d’agulla
Cata:

Net, suau i elegant vermell pàlid. Fresc amb notes de fruita vermella
maduixa i grosella. Lleu presència del carbònic.. En boca, vi afruitat amb
notes de maduixa sense que la dolçor l’envaeixi, entrada equilibrada amb
la justa presència de la bombolla que ens crearà una sensació de vi fresc i
agradable ideal per combinar amb qualsevol tipus de peix, arròs i “tapeo”
variat.

5345

Cellers Perelló
Cellers Perelló S.L. sóm una empresa fundada ja al 1949, per Josep Salart Barris, comerciant vins a granel per la
província de Girona. Després de dues generacions , que han anat acumulant experiència en el sector, avui ens
dediquem a servir com a distribuidors de diverses prestigioses marques de diferents zones vitivínicoles, així com a
comercialitzar marques pròpies de vins que hem selecionat seguint uns criteris de qualitat i exigència, amparats per
el saber fer de tota una vida dedicada al vi.

MAS AIRÒS VI DE TAULA / 37,5 cl. / 75 cl.
El Mas Airòs és una selecció de vins enfocats per al consum diari a casa o a la restauració
que busca la millor qualitat respectant un preu ajustat, per als seus menús.
El disseny de l’ampolla ha estat curosament estudiat per a facilitar la identificació del
producte, així com per donar una imatge moderna i elegant.
Són vins que busquen un públic molt ampli, amb bon pas de boca, però amb
personalitat, la seva graduació volta els 12%vol., i s’elaboren amb nobles varietats com
la chardonnay per al blanc, garnatxa per al rosat i tempranillo per al negre.

NOCTAMBUL CRIANZA / 75 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

80% Garnatxa , 20% Merlot.

Elaboració: Envellit 6 mesos en barriques de roure americà. 14% vol.
Cata:

Color cirera intens i de molta capa , net i brillant. Aromes molt afruitades de
fruits vermells que li aporta la varietat autòctona de la garnatxa negra . En
boca té una entrada suau , i l’acompanya la fruita que es manté molt ben
estructurada. El seu final ens dóna un vi complex i estructurat.

EXOTIC / 75 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

Sauvignon blanc 100%

Cata:

Color groc daurat pàl·lid. Una excepcional suma de notes vegetals i de
fruites exòtiques, i un lleuger toc mineral. Tipicitat de la sauvignon blanc,
elegància fresca i neta, un vi de intensitat alta, estructurat i persistent,
rodó.

5446

TERRA INDIKA
Empordà
Lledoner negre.
Vinificació en negre, fermentació controlada a 25ºC, amb quinze
dies de maceració. Després de la fermentació es manté en tines
de inoxidable fins l’embotellat
Vi de color morat amb rivet fúcsia, amb una capa mitjana.
D’aroma molt intens a fruita vermella en que hi destacaríem la pruna
negre i la figa verda. Amb molta frescor que ens recorda lleugerament
l’herba tallada i algun cítric.

CLARINET /

75 cl.

Empordà
Garnatxa negra
El raïm un cop entrat al celler es derrapat i va a una tina per fer una breu maceració.
Després es treu el raig que es passarà a fermentar a baixa temperatura durant quinze dies.
Un cop fermentat es clarifica i filtre per poder-lo embotellar.
D’aspecte brillant, amb un color groc molt pàl·lid amb tonalitats entre roses i grises.
En nas apareixen els aromes de fermentació com poden ser préssec o pinya però amb una forta
influència de la varietat garnatxa negre que és qui acaba remarcant el seu origen.
També hi son presents unes notes cítriques que et conviden a veure’l.
En boca sorprèn per la seva complexitat i bona estructura, al mateix temps es fresc,
també amb gustos cítrics.
Té un cos ple i una bona persistència en boca que el fa consistent i agradable.
Cal consumir-lo fred i amb bones companyies.
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VINYA EL VILÀ NEGRE /

75 cl.

D.O.:

CATALUNYA

Varietats:

Tempranillo i Merlot.

Elaboració: Elaboració de cada varietat per separat per obtenir un gran potencial aromàtic
i una bona estructura. Fermentació controlada a 24°C.
Cata:

Vi de tanins suaus, amb un bon cos. Predominen aromes de fruites del bosc.
Notes d’aroma i espècies es troben ben equilibrades en aquest vi.

VINYA EL VILÀ BLANC /

75 cl.

D.O.:

CATALUNYA

Varietats:

Macabeu, Xarel·lo i Muscat

Elaboració: Fermentació controlada a 15°C, per tal de conservar els aromes varietals.
Cata:

Notes de fruites suaus amb fins matisos d’espècies. Sensació de frescor i joventut.
Sabor suau equilibrat amb una fina estructura àcida.
Fons de poma verda i pinya.
Amable persistència al paladar.

VINYA EL VILÀ ROSAT /

75 cl.

D.O.:

CATALUNYA

Varietats:

Tempranillo i Merlot.

Elaboració: Vi elaborat després d’una curta maceració del most amb les seves pells,
fermentant a 17°C.
Cata:

El seu pas en boca és gustós, fresc i amb un final que manté les notes de fruita.

5546

XERRAMECA NEGRE / 75 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

50% Samsó , 50% Lledoner negre.

Elaboració: Vi jove fermentat a temperatura controlada. 13% vol.
Cata:

Vi de color robí viu d’intensitat baixa i reflexes violetes. En nas és intens
i hi destaquen les notes de fruita vermella i negra amb records de bosc
mediterrani. En boca té una entrada golosa. És lleuger i molt equilibrat amb
un final molt amable i de llarga persistència.

XERRAMECA BLANC / 75 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

50% Macabeu, 30% Lledoner blanc, 15% Lledoner roig, 5% Muscat d’Alexandria.

Elaboració: Vi jove fermentat a temperatura controlada. 13% vol..
Cata:

De color brillant, net i elegant amb ribet plata. Al nas es mostra un vi agradable, fàcil de
beure amb notes de fruita madura i lleu presència del carbònic. En boca, apreciem l’entrada
càlida amb presència de la bombolla totalment integrada. Notes dolces d’albercoc que
donen pas a un punt cítric perfectament equilibrat per deixar-nos gaudir d’aquest vi
llargament.

XERRAMECA ROSAT / 75 cl.
D.O.:

EMPORDÀ

Varietats:

60% Lledoner negre, 30% ledoner roig, 10% Samsó.

Elaboració: Vi jove fermentat a temperatura controlada. 13% vol.
Cata:

Color vermell cirera net i brillant. En nas destaquen aromes florals amb notes
de fruita vermella madura. En boca és ampli, golós i molt equilibrat.

5647

CREMA RATAFIA - 0,70CL
Grau alcohòlic: 16% vol.

Genial licor de crema inspirat en la nostra ratafia
La Pabordessa, elaborat a base de llet sense
lactosa, resulta ideal per acompanyar als més
llaminers durant la sobretaula o tot assaborint
les postres.
Crema de llet amb color torrat característic, en
fase olfactiva destaquen les nous i el cacau com a
protagonistes encara que apareixen els tons de
canyella, clau i nou moscada amb força. En boca
l’entrada és dolça, però suau.
Molt rodona i elegant.
Es recomana prendre molt fred o amb gel,
acompanya molt bé un cafè o qualsevol tipus de
postres.

RATAFIA – 0,70L

Grau alcohòlic: 26% vol.
La Pabordessa és un licor elaborat per la maceració de nous tendres, collides a mà, en aiguardent
i en bótes de fusta, durant un període de 6 mesos
i, també, per la destil·lació en alambí amb foc de
llenya al bany maria de 21 plantes aromàtiques,
arrels i espècies. Les plantes aromàtiques com la
maria lluïsa, l’hisop, la menta, el poniol, la farigola
o el romaní són ecològiques i conreades i collides
a mà.
Incorpora també macerat de nou moscada.
De la barreja d’aquest alcohols resultants de les
maceracions i de la destil·lació amb alcohol vínic i
de melassa, aigua i sucre, en resulta la ratafia.

Ingredients: Xocolata blanc (sucre, mantega de cacau, llet sencera
en pols, emulgent E322 (lecitina de soja) i aroma natural de vainilla),
ametlla Marcona c.16 seleccionada, pasta de nous (nou crua, oli de
gira-sol refinat, emulgent: lecitina de soja (E322)), sucre, cacau,
ratafia i xarop de glucosa.
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MOSCATELL MAS RASET /

75cl.

Tipus vi de licor 15% vol.
100% Moscatell d’Alexandria.

BAGINBOX / 5 l.
Tipus i % vol. Negre i Rosat 12%vol.

BAGINBOX / 15 l.
Tipus i % vol. Negre 12%vol. / 14%vol.
Rosat 12%vol. / 14%vol.
Blanc 13%vol.
Moscatell / Vi Ranci /
Vi de Missa / Sangria

VERMUT / 1,5l. / 5l.
Vermut de Tarragona amb una
graduació de 15%vol. Es presenta en
ampolla de PET i tap de rosca.

45
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49

Verdejo
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LA GABACHA
D.O.:

DO Rueda

Varietats:

100% Sauvignon blanc

Elaboració: Es macera el raïm i s’usa només el most rovell en la fermentació.
Fermentació a baixa temperatura per a mantenir totes les aromes
de la varietat. Crianza de lies fines durant 3 mesos.
Elaboració: Presenta un color groc palla, amb matisos acerats, net i transparent.
En nas és una explosió d’aromes, de gran intensitat, apareixent en un primer
moment aromes tropicals com el mango i la pinya acompanyats de lleugers
records cítrics i aromes varietals característics de la varietat sauvignon.
En boca és ampli, fresc, d’una intensa acidesa, guardant l’equilibri perfecte
amb el sucre.

60

100% Mencía

Enemigo mío 2017 /
D.O.P:

Jumilla

Varietats:

Garnatxa

75 cl.

Elaboració: Paso leve por fudres de 11.000 litros
Cata:

Vi de color cirera amb rivet porpra. En nas és afruitat i floral, amb notes de
pètals de rosa. Delicat, elegant, amb una rica complexitat en la que destaquen
les aromes a fruites vermelles i balsàmics propis de la Serra de la Pila. Records
a caramel torrat i bombó de licor de manera molt subtil. En boca és fresc,
saborós, pur suc de raïm, destacant la gleva mediterrània d’on prové.
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CL98
D.O.:

DO Ribera del Duero

Varietats:

100% Tinta Fina

Elaboració: Raïm procedent de vinyes velles d’edats entre els 26 i els 50 anys.
Anyada 2020. 4 mesos en bótes.
Cata:

Color cirera intens amb tonalitats malves. En namostra tot el potencialdel varietal pur,
fruits vermells en compota i unes interessants reminiscences de fines herbes.
En boca destaca el seu volum, confirmant tota la fruita vermella que abans percebíem en nas
i amb un arrodoniment en boca que sorprèn per un vi jo, amb un postgus llarg i fresc,
amanit amb notes de muntanyeta i herbassar.
Tanins molt ben integrats i una acidesa balsàmica que aporta estructura.

HARU ROSÉ DE SAIGNÉE
D.O.:

VT Murcia

Varietats:

Monastrell, Garnatxa i Syrah

Elaboració: Verema anual en petites caixes de 12kg per a la perfecta entrada el raïm a bodega.
Doble selecció del raïm on s’elimini la rapa. Fermentació a baixa tmperatura en dipòsits d’acer
inoxidable. Sagnat directe sense maceració.
Cata:

Rosat de color vermell gerd. En nas desrtaquen les aromes florals, a margarites i roses
acompanyades de notesde fruita blanca i vermella (pera, poma, maduixes silvestres).
En boca és untuós, llarg, rodó, on es puguin quasi mossegar les fruites del bosc,
maduixots, picotes...
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CAVA GRAN RESERVA BRUT NATURE Cuvée A.M.
D.O.P:

Cava Gran Reserva Brut Nature

Varietats:

50% Parellada 35% Macabeu 15% Chardonnay

Cata:

Color àmbar i aspecte brillant amb bombolles fines de despreniment elegant.
Expressió afruitada, generosa i elegant al mateix temps. En boca és sec, net i amb
cos. El final és llarg, harmònic i ple de matisos.

CAVA RESERVA BRUT NATURE Pure
D.O:

Cava Reserva Brut Nature

Varietats:

80% Parellada, 20% Macabeu

Elaboració: Més de 24 mesos de criança
Cata:

De color groc pàl·lid amb reflexos verdosos i aspecte brillant i cristal·lí. Les
bombolles son fines i tenen un bon despreniment. Elegant expressió de
fruites amb notes netes de llevat fresc. En boca és sec, tònic i equilibrat, amb
estructura. Bona permanència en boca i final agradable.

CAVA RESERVA BRUT Nigrum

D.O:

Cava Reserva Brut

Varietats:

60% Parellada, 30% Macabeu, 10% Xarel·lo

Elaboració:
Elabor ació: Més de 24 mesos de criança en ampolla
Cata:

De color groc palla pàl·lid i aspecte brillant. Les bombolles son fines i tenen bona
presència. Aromes afruitades i de fina criança. En boca és sec, equilibrat i amb cos.

6353
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GIN9
Producte:

London Dry Gin

Anàlisi:

Grau Alcohòlic: 40% Completament sec,
sense addició de sucres.

Cata:

Color transparent. En nas destaquen les notes clàssiques del ginebró que
combina de manera aromàtica amb notes cítriques fresques. En boca és
saborós, especiat, amb fins matisos de ginebró mediterrani. El final recorda al
pebre negre amb una llarga i agradable presència en boca.

BRANDI PRIVÉ
Producte:

Brandy elaborat únicament amb holandes de vi

Criança:

Més de 5 anys en barrica de roure francès

Anàlisi:

Grau Alcohòlic: 40% Sucres residuals: 3,5 gr./l

Tast:

Color àmbar amb matisos daurats.
Delicat aroma de vainilla i avellana sobre fons de suau destil·lat.
En boca és saborós, especiat, amb fins matisos de fusta. Llarga i agradable
presència en boca

6555

BRANDI X.O. EGO
Producte:

Brandi elaborat només amb holandes de vi

Criança:

Més de 8 anys en barrica de roure francès

Anàlisi:

Grau Alcohòlic: 40%, Sucres residuals: 3,5 gr./l

Tast:

Color or vell amb reflexos caoba. Aroma potent, ric i amb suaus matisos a vainilla,
especies i fina fusta. Estructurat i amb una complexitat interessant. En boca és
potent, amb notes cremoses, de fruits secs torrats i fons especiat. El final és suau
i elegant, excel·lent equilibri i gran persistència.

BRANDI NARCISO Unusual Blend
Producte:

Brandy elaborat únicament amb holandes de vi

Criança:

Més de 5 anys en barrica de roure francès

Anàlisi:

Grau Alcohòlic: 40% Sucres residuals: 3,5 gr./l

Tast:

Color àmbar amb matisos daurats. Delicat aroma de vainilla i avellana sobre fons
de suau destil·lat. En boca és saborós, especiat, amb fins matisos de fusta. Llarga
i agradable presència en boca.

BRANDI V.O. Fine Marivaux
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Producte:

Brandi elaborat únicament amb holandes de vi

Criança:

Més de 3 anys en barrica de roure francès

Anàlisi:

Grau Alcohòlic: 40% Sucres residuals: 5 gr./l

Tast:

Color àmbar amb matisos daurats. Aromes intensos amb predomini de notes de
criança (cacau i fruita confitada) sobre el fons de destil·lat net. En boca és saborós,
ferm i sec, amb bon equilibri i persistència

6656
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Adegas Valmiñor
Bodegues Couto, neix l’any 2000, amb l’objectiu d’elaborar vins blancs de màxima qualitat dins els estrictes paràmetres de la D.O.Rias Baixas. Els raïms procedeixen de les subzones de O’Rosal, Salnés i Condado. Aquí el raïm albarinyo
es desenvolupa marcat pel clima atlàntic, l’aire del mar, temperatures suaus i abundants precipitacions, a més de
les hores de sol justes per a la seva maduració. Dins la bodega el vi es trasllada sempre per un sistema de ‘gravetat’,
evitant així innecessaris patiments per al vi i aconseguint que els vins siguin al final un fidel reflex del raïm que s’ha
probat mesos abans dels petits viticultors que proveeixen la bodega.

SERRA DA ESTRELA ALBARINYO /
D.O.:

RIAS BAIXAS

Varietats:

100%Albarinyo

75 cl.

Elaboració: Despalillat i fermentació durant 20 dies a 15˚ C.
Cata:

GODELLO MINIUS /

Color groc verdòs amb reflexes metàlics. En nas presenta gran intensitat de
fruita, amb predomini de poma madura, pera, record de flor blanca i un lleuger
matís balsàmic. En boca és ampli, amb agradables sensacions vegetals i fresca
acidesa. Final de gran harmonia, on predomina una grata i llarga untuositat.
Amplia via retronasal varietal, netament afruitada.

75 cl.

D.O.:

MONTERREI

Varietats:

100%Godello

Elaboració: Despalillat i fermentació durant 20 dies a 15˚ C.
Cata:

Color groc verdòs amb reflexes metàlics. En nas presenta gran intensitat de
fruita, amb predomini de poma madura, pera, record de flor blanca i un lleuger
matís balsàmic. En boca és ampli, amb agradables sensacions vegetals i fresca
acidesa. Final de gran harmonia, on predomina una grata i llarga untuositat.
Amplia via retronasal varietal, netament afruitada.

ORUJO DE CAFÈ /LICOR D’HERBES / ORUJO DE GALICIA 70 cl.
Elaboració: Tradició i dolços aromes, ple de matissos extrets de
les herbes dels boscos gallegs.

6862

GIORGI
Els orígens de Cantine Giorgi parteixen de 1875. La primera generació de la família Giorgi produïa vi per a les famílies
dels països veïns, d’acord amb els costums de l’època. A diferència d’altres, però, ja amb gran ambició, va empènyer
fora de les seves fronteres. Giorgi sempre he centrat en gran mesura de tota la cadena de producció, des del raïm fins
a l’ampolla.

MALVASIA DOLCE
D.O:

Oltrepò Pavese

Varietats:

Malvasia 100%

Cata:

Color groc palla amb reflexos daurats. Gran, bouquet aromàtic, intensament
fragant. Dolç, harmoniós, vellutat. TEMPERATURA 10 -12 ° C
Amb tot tipus de dolços, pastissos secs, fruits secs, formatge assaonada.

IL BANDITO
D.O:

Oltrepò Pavese

Varietats:

Riesling 100%

Elaboració: El most obtingut després del premsat del raïm roman en contacte amb les
pells durant un breu maceració. Després d’una clarificació estàtica, el most es
fermenta a una temperatura controlada al voltant de 15 ° C per preservar les
aromes varietals. El refinament en el passatge de la llum en la fusta.
Cata:

Groc palla. Riesling, on prevalen les aromes de préssec i notes florals. Sec,
elegant, fragància intensa. TEMPERATURA 6 ° - 8 ° C.
Excel·lent amb peix i carns blanques, excel·lent durant tot el menjar.

MONTEROSO
D.O:

Oltrepò Pavese

Varietats:

Pinot Noir 100%

Elaboració: La verema es realitza en caixes a finals de setembre. El most fermenta en botes
d’acer inoxidable on es porta a terme una maceració en la pell durant 12-14 dies a
una temperatura de 26/28 °C. La fermentació en bota de sis mesos
Més de 24 mesos de criança en ampolla
Cata:

Vermell robí. Delicat i fi amb gust de fruita de grosella negra, especiat.
Gran equilibri i vellutat, amb bona estructura i persistència.
TEMPERATURA 18 ° - 20 ° C.
Carns, especialment les aus de caça.

6958

Bodega Joaquim Batlle
A Tiana, a tres-cents vuit metres d’altitud, neix l’any 1999 la nostra Celler Joaquim Batlle.
Un celler enterrat al centre d’una finca, de tres hectàrees d’extensió, plantada en pendents i terrasses de terrenys
pedregosos, amb orientació sud-est.

Foranell Picapoll
D.O:

Alella

Varietats:

100% Picapoll

Cata:

Sobre una base de poma verda destaquen les aromes de flors blanques
(gesamí, tarongina, mugget).
En boca és molt untuós, carnós, amb reflexos d’ametlla, albercoc i pruna seca.
Sabor final persistent amb notes de xocolata.
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Benifadet Menorca
Binifadet es algo más que una bodega, es un proyecto familiar de vida.
Elegimos nuestra pasión: el campo y la vida menorquina y la convertimos en un apuesta a largo plazo en la que, año a año, sumamos
experiencias que te invitamos a compartir alrededor del vino, su arte y su cultura.
Todo empezó con a visión que tuvo Carlos Anglés en 1979 al plantar las primeras viñas en su casa y empezar a hacer vino para su
familia y amigos; ese fue el gérmen de lo que sería años más tarde Binifadet; un proyecto de vida que se empieza a materializarcon
la compra del terreno del mismo nombre en el 2001 y en el que se plantarían las variedades ya probadas con éxito.
En el 2004 se abre la bodega al público y se empieza a compartir ése sueño de recuperar la tradición de hacer vino en Menorca yque,
al mismo tiempo, hablara de toda la magia de la isla menorquina.

BENIFADET MERLUZO /

75 cl.

D.O.:

MENORCA TERRA DE VINS

Varietats:

Moscatell, Malvasia i Chardonnay

Elaboració: Verema manual. Fermentació a 17°C en inox.
No realitza malolàctica ni té pas per bóta.
Cata:

BENIFADET NEGRE /

Color palla amb reflexes brillants. En nas és molt fresc i afruitat, destaquen
els aromes de fruites blanques amb un lleuger toc tropical que el faci molt atractiu.
En boca es mostra lleuger, fresc i molt afruitat. Visense complexes que té
en la frescor i la facilitat de consum els seus principals valors.

75 cl.

D.O.:

MENORCA TERRA DE VINS

Varietats:

Syrah i Merlot

Elaboració: Elaborat amb raïm seleccionat de les millors parcel·les de la nostra finca Binifadet,
al sud de l’illa de Menorca caracteritzat pel seu sól calcari. Verema manual.
Fermentació a 23°C en inox. Fermentació malolàctica en inox. Criança de 5 mesos
en bota de roure americà.
Cata:

Color cirera brillant. Tant en boca com en nas es mostra expressiu i complexe,
combina matisos de fruita vermella i negra madura conjuntament amb els torrats,
xocolata i espècies dolces de la criança en bótes de roure francés.
Vi negre agradable i saboròs, en el qual es conjuguen els matisos de maduresa
mediterrània juntament amb la frescor menorquina.
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Philipps Eckstein
El nostre celler i casa d’hostes es troba situat molt a sobre de la Mosela, al cor de la Mosella Mitjana, entre
Bernkastel-Kues i Traben-Trarbach, al districte de Schäferei, a Graach. Des d’aquí teniu una meravellosa vista
panoràmica de la vall de la Moselle i les vinyes.
"Un dels millors fabricants de Riesling", va escriure el "Trierische Volksfreund" quan vam rebre el premi "Millor de
Riesling" de 114 jurats després d'haver estat classificats amb 1.412 vins d'Europa, Amèrica i Austràlia com a únic
celler de la Moselle. Estem molt orgullosos d’això. És una confirmació que seguim el bon camí amb la nostra filosofia
de qualitat: comercialitzar els millors vins en els quals invertim molta feina a un preu raonable.

GRAUSCHIEFER /

75 cl.

D.O.:

Moselle

Varietats:

Riesling 100%

Cata:

Estimulant, fresc, amb un subtil toc afruitat, equilibrat i lleugerament àcid.
Un Riesling molt mineral.

ALTEN REBEN - DOMPROBST /

75 cl.

D.O.:

Moselle

Varietats:

Riesling 100%

Cata:

Vi harmoniós d’estil elegant i flora. El toc de dolçor s’embolica a tot el cos.
Una forta collita tardana seca.

SOMMERTRAUM /

75 cl.

D.O.:

Moselle

Varietats:

Riesling 100%

Cata:

Fresc i estimulant, amb una dolçor subtil residual.
Un Riesling vivaç i estimulant amb un bon plaer per beure.
No només per a gaudir a l’estiu.
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Sant Miquel d’Oló
Ubicats al municipi de Santa Maria d’Oló a la comarca del Moianès, envoltats de bosc i a pràcticament vuit-cents
metres d’alçada. Enmig d’un entorn rural on el paisatge n’és protagonista.
Mas medieval Mas medieval que consta del conjunt de masia, coberts i ermita romànica datada com a mínim del
1130. L’any 1917 encara i restaven ceps morts per la fil·loxera que foren arrencats per donar pas al cultiu de cereal,
cent anys mes tard al 2017 en surt el primer vi.
La finca s’adquireix l’any 2013 i comença un llarg camí per tornar a la vida una finca que estava abandonada des de
feia més de 50 anys.
En trobem a mig camí entre el clima propi del Bages, sec i càlid, i el del Moianès, més fresc i plujos, aquesta
climatologia marca especialment els nostres vins.
La situació geogràfica de la finca fa que el clima jugui un paper molt important en el creixement de les vinyes i el
caràcter final dels nostres vins.

L’ESCLETXA 2019 / 75 cl.
D.O.:

Ecològic certificat per CCPAE

Varietats:

Chardonnay 100%

Elaboració: Raïm de les nostres vinyes collit a mà, elaborat per maceració amb pells
durant vint-i-quatre hores i posteriorment premsat i fermentat en dipòsits
d’acer inoxidable per fermentació espontània llevats autòctons.
Al final de la fermentació es fa un trasbals i el vi reposa amb les mares fines
durant vuit mesos en inoxidable. Filtrat suau i sense clarificar. Conté sulfits.

L’ARCÀNGEL / 75 cl.
D.O.:

Pla de Bages

Varietats:

Picapoll blanc

Elaboració: Raïm de les nostres vinyes collit a mà, elaborat per maceració amb pells
durant vint-i-quatre hores i posteriorment premsat i fermentat en dipòsits
d’acer inoxidable per fermentació espontània llevats autòctons.
Al final de la fermentació es fa un trasbals i el vi reposa amb les mares fines
durant quatre mesos en inoxidable.
Filtrat suau i sense clarificar. Conté sulfits.

SOTABOSC 2017 / 75 cl.
D.O.:

Pla de Bages

Varietats:

Garnatxa Negra 100%

Elaboració: Raïm de les nostres vinyes collit a mà, fermentat en dipòsits d’acer inoxidable
per fermentació espontània llevats autòctons.
Després el vi fa la fermentació malolàctica i un repòs de vuit mesos
en bota de castanyer. Sense clarificar. Conté sulfits.
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DE PUNTETES 2019 / 75 cl.
D.O.:

Pla de Bages

Varietats:

Garnatxa Negra

Elaboració: Raïm de les nostres vinyes collit a mà, elaborat per premsat directe del raïm
i fermentat en dipòsits d’acer inoxidable per fermentació espontània llevats autòctons.
Al final de la fermentació es fa un trasbals i el vi reposa amb les mares fines
durant dos mesos en inoxidable.
Filtrat suau i sense clarificar. Conté sulfits.

PREGADEU 2017 / 75 cl.
D.O.:

Pla de Bages

Varietats:

Carinyena 100%

Elaboració: Raïm de les nostres vinyes collit a mà, fermentat en dipòsits
d’acer inoxidable per fermentació espontània llevats autòctons.
Després el vi fa la fermentació malolàctica i un repòs de dotze mesos en bota
de castanyer. Sense clarificar ni filtrar. Conté sulfits.
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Testuan
Testuan és un grup d’amics d’arrels catalanes i franceses, d’àmbits professionals ben diferents però, compartint una
mateixa passió i valors per la vinya i el vi.
La pluridisciplinaritat del nostre equip ens ofereix múltiples oportunitats per desenvolupar Testuan integrant
visions i perspectives innovadores per a totes les etapes de producció i distribució, al servei dels nostres clients.
En el 2010, vam iniciar el nostre camí en el món vitivinícola elaborant un vi blanc en la privilegiada zona de la DO
Alella, dins de la Serralada Litoral del Maresme temperada per la brisa del Mediterrani i a tocar de la “Gran City”
Barcelona.
Avui, disposem d’una gama més àmplia de vins blancs i negres provinents de tres territoris ben diferents – DO Alella,
DO Montsant i DO Catalunya per la Terra Alta – però sempre elaborats en el respecte dels nostres valors.

XIRÀ 2019 / 75 cl.
D.O.:

Alella

Varietats:

Sirah (93%), Garnatxa Blanca (7%)

Elaboració: Cultiu ecològic sense certificar, verema manual
Maceració durant 4 dies amb 2 remuntatges diàris.
Fermentació alcohòlica en dipòsits de inox i en bótes de roure francès de 4art any.
Fermentació malolàctica espontània.
Producció limitada – 4.800 ampolle

3 de TESTUAN 2019 / 75 cl.
D.O.:

Alella

Varietats:

Pansa blanca (80%) i garnatxa blanca (20%)

Elaboració: Vi de cultiu ecològic sense certificar, verema manual.
Fermentació i criança en bótes de Roure francès de 3er, 4art i 5è any
i en dipòsits microporosós (forma d’ou) de 1.100L durant 6 mesos.
Producció limitada.
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ROSITA
Fill gran d’una família de Tarragona, Jaume Comte regentava una petita fàbrica de lleixiu al carrer Hospital anomenada
“Jabones y lejía la Gardenia” . El senyor Comte es va enamorar boja i perdudament d’una noia costurera anomenada
Núria, “la de la cua”. Malgrat les diferències socials es van casar i prometre amor etern. La família del senyor Comte
mai va acceptar el matrimoni i des d’aquell moment no els hi posaren les coses fàcils. Després de poc temps, van
venir temps difícils i amb “l’ajut” de la família, l’empresa de lleixiu va fer fallida. Completament arruïnats i repudiats,
Núria va tornar a cosir camises i punys. En Jaume, oblidat per la seva família buscava desesperadament com guanyarse la vida.
Però no tot eren males notícies. Un 23 d’abril neixia a Tarragona una nena anomenada Rosita, forta, morena i amb els
ulls grans i els llavis carnosos. Era lluitadora i patidora, per això quasi no va plorar en néixer. Havia heretat el caràcter
fort del pare i la frescor de la mare.
L’endemà del dia del bateig, va venir a visitar-los un parent: en Domènech Güansé i Salesas, un dels grans escriptors
i literats tarragonins. Va ser ell qui els va animar a anar-se’n a Cuba, a començar de nou, a fer de l’adversitat una
oportunitat!
Poc en sabem del que va succeïr a Cuba... només que finalment tornen a Tarragona amb una cervesa que no podia
dir-se d’una altra manera: Rosita, de Tarragona.

ROSITA ORIGINAL / 33 cl. / 150 cl.

Composició: Cervesa de 5,5% vol./alc. ,elaborada amb malt
d’ordi, mel, llúpols i llevats.

ROSITA NEGRA AMB AVELLANES D’ALCOVER /

33 cl.

Composició: Cervesa de 6,0% vol./alc., elaborada amb una selecció
de malts d’ordi, avellanes, sucre, llúpols, i llevats

ROSITA ÍVORI /

33 cl.

Composició: Cervesa de 4,5% vol./alc., elaborada
amb malt d’ordi, blat, xarop natural,
llúpols, pell de taronja, coriandre i
llevats.

ROSITA PICANT /
ROSITA BLUE /

33 cl.

Composició: Cervesa de 5,5% vol./alc.
elaborada amb malta de cibada,
mel, llúpol, faba Tonga, llima
kafir i llevadures.

33 cl.

Composició: Cervesa de 4,9% vol./alc.
elaborada amb malt d’ordi, blat,
flor d’hibiscs, gingebre, llimona,
llúpols, coriandre i llevats.

7661

Zuazo Gastón
Desde la recepción de la uva hasta su salida al mercado, el vino pasa por diferentes etapas esenciales para su exitoso final. Prensado,
fermentación, crianza, coupages y embotellados son algunos de esos pasos. Hay pocos secretos en el mundo del vino: elegir
y cuidar con mimo la tierra es la premisa fundamental. Cuando el fruto está listo, entran en juego las habilidades de quienes se
encargan de convertirlo en vino. Para lograr este objetivo, contamos también con unas instalaciones que se renuevan y modernizan
constantemente.

TAPAS GASTÓN BLANCO /
Varietats:

75 cl.

100% Verdejo

Elaboració: Vi elaborat amb raïms 100% Verdejo, amb el màxim respecte a la
varietat, tecnologia i experiència donant com a resultat un vi modern
adaptat als consumidors actuals.
Cata:

Color groc brillant amb subtils reflexos daurats. En nas trobem aromes de
pinya, préssec i cítrics al costat de notes florals i de fonoll. Equilibrat en boca,
amb bona acidesa, afruitat i fresc.

7763
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La Navarra
El 1831, Buenaventura Velasco, funda a Viana Destilerías La Navarra. En aquella època, el patxaran s’elaboraba introduint a l’ampolla
les endrines juntament amb trossos de préssec per a contrarestar l’amargor, afegint posteriorment un anís fi. Avui en dia l’elaboració
ha variat considerablament i fins i tot es disposa d’una plantació de 50 ha. de patxarans per a garantir-ne l’óptima qualitat. El procés
actual s’inicia amb la maceració dins els 24 maceradors amb una capacitat total de 770 tones. Aquests maceradors són rotatoris i
substitueixen el sistema tradicional de remenat manual, i a més permeten l’ús de nitrogen inert, evitant així l’oxidació del producte.
Posteriorment es clarifica mitjançant filtre de terres ecològiques i es pasa a dipòsits inerts abans d’embotellar.Tot el procés és asèptic,
a temperatures controlades (així com el posterior emmagatzament), i evidentment en cap moment s’usen essències ni colorants.
Més info a : www.destileriaslanavarra.com

PATXARAN LA NAVARRA / 1 l.
ETXEKO PATXARAN / 1 l.
Components:

Endrines fresques aprox.200grs./litre, alcohol, anís
i sucre.

Graduació:

25% Vol.

Altres dades:

Beguda molt digestiva, amb el sabor a endrina i
anís característic. Aquests dos productes, pel seu
preu i qualitat són els més consumits en el seu
mercat d’orígen.

LIMONCELLO / 1 l.
Components:

Alcohol i pell de llimona, sucre i aigua

Graduació:

28% Vol.

Altres dades:

Elaborat amb pell de llimona natural macerada en infusió hidroalcohòlica
de primera qualitat. Una explosició de frescura en bocaamb un final dolç i equilibrat.
En boca fresc i expressiu, ideal per a disfrutar i compartir.

7966

BLANCA DE NAVARRA LICORS DE FRUITA / 1 l.
Components: Préssec Poma verda.
19% Vol.
Graduació:
Beguda digestiva, de diferents sabors,
Altres dades: sempre elaborat a partir de la selecció i
maceració de fruites de qualitat, sense
colorants ni essències.

LICOR DE CAFÈ - ORUJO BLANC - LICOR D’HERBES - LICOR DE MEL / 1 l.

Components i graduació:

Cafè 38% Vol. (cafè, xocolata, ratlladura de taronja,
vainilla i sucre morè).

Blanc 40% Vol. (destil.lat d’aiguardent de la rapa del vi)
Herbes 30%vol (manzanilla, anís estrellat, cilantre,
taronja,...)

Altres dades:

Elaborats a Galícia per una prestigiosa destil.leria
adquirida per la família Belasco, amb molt bona
rebuda per la seva relació de preu i qualitat.

8067 62

MAGIC DRINK
El nostre èxit es basa a subministrar els nostres productes als clients directament des de les nostres fàbriques a
través de les nostres pròpies delegacions sense intermediaris ni distribuïdors. Englobant així tota la cadena de valor
i sent nosaltres mateixos els responsables de totes les baules.
La constant relació amb tots els nostres clients ens empeny a adaptar-nos ràpidament a les seves necessitats i a les
contínues tendències del mercat. Recolzats per una forta i constant inversió en R+D apostem per mantenir el creixement de la nostra empresa durant els propers anys.

Cocktails READY TO SERVE

Producte:

Pinya Colada

Producte:

Mojito

Producte:

Caipirinha

Producte:

Daikiri Maduixa

Producte:

Sex on the Beach

Producte:

Cosmopolitan

Producte:

Tequila Sunrise

Producte:

San Francisco

Producte:

Mojito Free

Producte:

Daikiri Maduixa

Producte:

Sex on the Beach

Producte:

Cosmopolitan

8164

BOTIGA, MAGATZEM I OFICINES:

T. +34 972 40 13 88 · F. +34 972 40 50 19 · info@cellersperello.com
C/ Mosquerola,76 Pol. Abastaments · Vilablareix ( Girona )17180

